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 بسم الل  ه الرحمن الرحيم 
احلّد هلل رب افًادغ وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕا حمّد وآفف 

ؾٓذه تًَِٔات فىٍٔة وضًتٓا إلخقاين ضِبة  أمٚ بًدوصحبف أمجًغ 

ادَٚصد »افًِؿ افؼظل افؼيػ ظذ افرشافة افًئّة ادبارـة ادسامة 

فإلمام احلاؾظ افَدوة افرباين صٔخ اإلشالم  شاحلسٚن ؾٔام يِزم اإلٕسٚن

ي رمحف اهلل رمحة إبرار وجزاه اهلل ظـ اإلشالم وادسِّغ خر افْقو

اجلزاء ذم افدٕٔا وأخرة وًٍْٕا بف وبًِقمف آمغ وأظاد ظِْٔا مـ برـتف 

واهلل أرجق  شبٚفتبٔٚن فَِّٚصد احلسٚن»آمغ وؿد شّٔت هذه افتًَِٔات 

ؿقة  أن يٍْع هبذه افتًَِٔات ـام ٍٕع بٖصِٓا إٕف ويل ذفؽ وٓ حقل وٓ

 إٓ باهلل افًع افًئؿ. 
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  ترجمة الإمام النووي رحمه الل  ه 
 اسمه ومولده ولمحات عن نشأته:

هق حئك بـ ذف بـ مري بـ حسـ بـ حسغ بـ حمّد بـ مجًف 

بـ حزام أبق زـريا افْقوي افدمنَل وٕسبتف إػ ٕقى وهك مـ أرض 

 حقران ذم بالد افنام.

رظايتف وتٖديبف وٕنٖه تْنئة  هـ ذم ٕقى وتقػ أبقه636وفد شْة 

ضٔبة ؾختؿ افَرآن وؿد ٕاهز احلِؿ ثؿ ذهب بف أبقه فدمنؼ ؾدرس ظذ 

 افًِامء ؾٔٓا وظّره تسع ظؼة شْة.

ظذ جإب ظئؿ مـ افتَقى واإلٕابة –رمحف اهلل  –وؿد ـان 

 وخنٔة اهلل مْذ ًٕقمة أطٍاره.

 –ل افديـ ؿال افًالمة ادحدث أبق افًباس بـ ؾرح: ـان افنٔخ حم

ؿد صار إفٔف ثالث مراتب ـؾ مرتبة مْٓا فق ـإت  –يًْل افْقوي 

فنخص صدت إفٔف آباط اإلبؾ مـ أؿىار إرض ادرتبة إوػ افًِؿ 

وافَٔام بقطائٍف وافثإٔة افزهد ذم افدٕٔا ومجٔع إٔقاظٓا افثافثة إمر 

 بادًروف وافْٓل ظـ ادُْر.

 من مشايخه:
افهرذم، وأبق إشحاق إبراهٔؿ بـ ظٔسك ادرادي، مجال افديـ بـ 

 افدائؿ. وتَل افديـ بـ أيب افٔرس، وزيـ افديـ بـ ظبد
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 من تلامذته:
 صٓاب افديـ إربدي، ظالء افديـ افًىار، ابـ أيب افٍتح.

 من مؤلفاته:
رياض افهاحلغ، ذحف فهحٔح مسِؿ، مْٓاج افىافبغ، 

إذـار وفف ؽر هذا مٗفٍات ـثرة ذم افروضة، ادجّقع ذح ادٓذب، 

 ؾْقن خمتٍِة.

 وفاته:
بًد رجقظف مـ دمنؼ إػ بِدتف ٕقى حٔث  –رمحف اهلل  –تقذم 

فِٔة إربًاء ذم افرابع وافًؼيـ مـ  -  -مرض هبا وـإت وؾاتف 

هـ وفف مـ افًّر ٕحقًا مـ مخسة وأربًغ ظامًا رمحف اهلل 676رجب شْة 

 ف ؾراديس اجلْان آمغ.رمحة إبرار وأشُْ
 

 .356-5/354إير يف ترمجتف: صذرات افذهٛ ج 

 ادْٓٚج افسقي يف ترمجٜ اإلمٚم افْقوي فِحٚؾظ افسٔقضل.

 افىبَٚت افُزى فتٚج افديـ افسبُل.
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  (1)بسم الل  ه الرحمن الرحيم
احلّد هلل رب افًادغ

(2)

وافًاؿبة فِّتَغ 
(3)

وٓ ظدوان إٓ ظذ  

وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕا حمّد خاتؿ افْبٔغ وإمام ادتَغ افيادغ 

وظذ آفف وصحبف أمجًغ وافتابًغ وشائر افهاحلغ
(4)

. 

                                                           

اؾتتح ادهّْػ ـتابف بافبسِّة اؿتداًء بُتاب اهلل تًاػ، واتباظًا هلدي ( 6)

 ورجاًء حلهقل برـة افتسّٔة.، ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

أتبع ادهْػ افبسِّة باحلّدفة اؿتداء بافَرآن افُريؿ وظّاًل بَقفف  (2)

( أؿىع( وذم رواية )هلل ؾٓق أبس ـؾ أمر ذي بٚل ٓ يبدأ ؾٔف بٚحلّدملسو هيلع هللا ىلص: )

( وادًْك ٕاؿص افزـة واحلديث أخرجف أبق داود أجذموذم رواية )

 وحسْف ابـ افهالح رمحف اهلل. 

ظاؿبة ـؾ رء آخره وادراد هْا افًاؿبة ادحّقدة، فِّتَغ مجع متؼ  (3)

وادتَل: هق مـ اتَؼ ظَاب اهلل ظذ افٍُر وـبائر اإلثؿ بًٍؾ ما ؾرض اهلل 

ظِٔف مـ إيامن وظّؾ صافح وترك ما حرم اهلل ظِٔف واجتْاب ما هنك اهلل 

 ظْف. 

َقفف تًاػ: ظّاًل بملسو هيلع هللا ىلص أتك ادهْػ بافهالة وافسالم ظذ افْبل  (4)

 [56: إحزاب] ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿

مـ صذ ظّذ واحدة صذ اهلل ظِٔف ملسو هيلع هللا ىلص: )ورؽبة ذم افثقاب اجلزيؾ ؿال: 

 ( رواه مسِؿ. هبٚ ظؼا
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وبًد
(6)

ؾٓذه مَاصد 
(2)

ٕاؾًة وإٔقار ٓمًة أشٖل اهلل مـ ؾوِف أن  

جيًِٓا خافهة مـ أجِف وأن يثٔبْل ظِٔٓا مـ ـرمف إٕف ويل مـ افتجٖ إفٔف 

ل ظِٔفوأخذ بٔد مـ ظقّ 
 .ورتبتٓا ظذ شبًة مَاصد (3)

                                                           

 ٕتَال مـ أشِقب إػ أشِقب آخر. ـِّة يٗتك هبا فال (6)

مجع مَهد وادراد بف مُان افَهد وأضَِف هْا ظذ ما يَهد فِبحث  (2)

 وما يتًِؼ بف مـ ادسائؾ افًِّٔة.ظـ حََٔتف 

واإلمام افْقوي رمحف اهلل مـ جمايّب افدظقة ًٍْٕا اهلل بزـتف ذم  (3)

 افداريـ آمغ. 
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  المقصد الأول
  (1)في بيان عقائد الإسلام وأصول الأحكام

بٔٚن ظَٚئد اإلشالم
(2)

: 

                                                           

 أي أن ادَهد إول منتّؾ ظذ بٔان:  (6)

 ظَائد اإلشالم افتل يٍسض ظْٔا ظذ ادُِػ مًرؾتٓا. -6 

 أصقل إحُام افتل يَبح بىافب افًِؿ جِٓٓا. -2 

ظِؿ افًَائد هق أذف إٔقاع افًِقم وأوٓها بافدراشة وؿد دل ظذ  (2)

 ذفؽ دٓفتان.

: دٓفة اخلز ذفؽ أن اهلل ظز وجؾ ؿد جًؾ ظهّة افدم افدٓفٜ إوػ

 –وما إفٔف بافتقحٔد افذي صًاره افْىؼ بـ ٓ إفف إٓ اهلل حمّد رشقل اهلل 

اه واجلْة بافتقحٔد وجًؾ اهلل ظز وجؾ افْجاة ذم أخرة وافٍقز برض

افذي صًاره افْىؼ بـال إفف إٓ اهلل حمّد رشقل اهلل ؾدل ذإؽ إمران 

 ظِق هذا افًِؿ وأؾؤِتف ظذ ؽره مـ افًِقم. ظذ أن اخلز يَرر

: دٓفة اإلمجاع ادحُل حٔث حُك مجاظات مـ افدٓفٜ افثٕٜٚٔ 

ظذ مجٔع افًِقم  ادًتزيـ أن ظِؿ آظتَاد وافًَٔدة هق إؾوؾ وإظذ

افؼظٔة وممـ حُك اإلمجاع ظذ ذفؽ اخلىٔب افبٌدادي وابـ ظبدافز 

 واإلمام افْقوي وافتٍتازاين ذم آخريـ.

وهلذا افًِؿ أشامء وًٕقت مًروؾة ظْد افًِامء ؾٓق يسّك ظِؿ  

افتقحٔد وظِؿ افًَٔدة وظِؿ آظتَاد وظِؿ أصقل افديـ وظِؿ افُالم 

 ِٓا أشامء فقء واحد.وافٍَف إـز ؾٓذه ـ

ـام أن إشد يسّك باهِلَزْبر وافِٔث وأشامة وؽر ذفؽ ؾُذفؽ  

ُز وظال ـثرت  ـَ هْا وهذا مًروف ظْد افًرب أن افقء إذا ظيؿ و

 ًٕقتف وازدادت صٍاتف. 
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أول واجب ظذ ادُِػ مًرؾة اهلل تًاػ
(6)  

                                                           

ؿرر مجٓقر افًِامء أن أول واجب ظذ ادُِػ مًرؾة اهلل تًاػ أي  (6)

 ف وما يستحٔؾ ظِٔف.مًرؾة ما جيب فف وما جيقز ذم حَ

وهل أن بًوٓؿ يَقل أول واجب افْىؼ بافنٓادتغ  مسٖفٜ مّٜٓوهْا 

وبًض أهؾ افًِؿ يَقل أول واجب هق افْير وبًوٓؿ يَقل أول 

واجب افَهد إػ افْير وآخرون ؿافقا أول واجب أول جزء مـ افْير 

خالف ذم أول افقاجبات مع إٔف ذم ـحاول بًض افْاس توخٔؿ افوؿد 

افقاجبات افْىؼ بافنٓادتغ ؿهد إٔف احلََٔة ٓ خالف ؾافذي ؿال أول 

ٓ يُّـ حتريؿ دم افُاؾر إصع ومًامِتف ـادسِؿ إٓ إذا ٕىؼ هبام ؾٓق 

أول أمر جيب أن يبادر اإلٕسان بف فًِٔـ براءتف مـ افٍُر ودخقفف ذم 

بات افًِؿ باهلل ؿهد إٔف ٓ يُّـ أن اإلشالم وافذي ؿال: أول افقاج

يْىؼ بافنٓادتغ ٕىًَا مًتزًا ظْد اهلل تًاػ إٓ إذا ـان ظادًا وفق بنُؾ 

إمجايل بام ذـر فٔهح ٕىَف بُِّة افتقحٔد مع افًِؿ بًّْاها ويهح 

اظتَاده ـذفؽ وافذي ؿال: أول افقاجبات هق افْير إٕام ؿال: ذفؽ ٕن 

أن يهؾ إػ احلؼ إٓ بافْير وافٍُر وفق اإلٕسان يهًب ظِٔف ظادة 

إمجآً ؾًْدما يٍُر يهؾ إػ افًِؿ ؾْٔىؼ بُِّة افتقحٔد وٕن افْير ذم 

شبٔؾ آشتدٓل ظذ احلؼ واجب وافذي ؿال: أول واجب هق افَهد 

إػ افْير ؾألن اإلٕسان ٓ يُّـ أن يْير بافًٍؾ إٓ إذا ٕقى ذفؽ وظزم 

ٔجة وـذفؽ افذي ؿال: هق أول جزء مـ ظِٔف ؾٖظىك افسبب حُؿ افْت

افْير ؾألن افْير مُقن مـ أجزاء مستبة وٓ يُّـ أن يبدأ باجلزء افثاين 

 إٓ إذا تؿ افْير ذم اجلزء إول ؾاؾٓؿ وٓ تُـ مـ اجلاهِغ.
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وهل: أن تٗمـ بٖن اهلل مقجقد فٔس مًدوم
(6)

 

 

 

                                                           

ک ک ﴿وافدفٔؾ ظذ وجقد اهلل ظز وجؾ مـ افُتاب ؿقفف تًاػ:  (6)

إنَّ اهلل صٕٚع ـؾ ملسو هيلع هللا ىلص: )ومـ افسْة ؿقفف  [62افزمر: ] ﴾ک گ

( رواه افبخاري ذم ـتاب خِؼ أؾًال افًباد وأخرجف صٕٚع وصًْتف

ورواه  إنَّ اهلل خٚفؼ ـؾ صٕٚع وصًْتف(احلاـؿ ذم ادستدرك بٍِظ )

 افبَٔٓل ذم صًب اإليامن.

 وؿد أمجًت إمة ظذ أن اهلل تًاػ مقجقد.

وجؾ هق حدوث افًامل وادراد وافزهان افًَع ظذ وجقد اهلل ظز 

باحلدوث افقجقد بًد افًدم وادراد بافًامل ـؾ مقجقد شقى اهلل تًاػ 

أي إن خروج افًامل مـ افًدم إػ افقجقد هق دفٔؾ ظذ وجقد اهلل تًاػ 

ٕن افًامل ذم هذه احلافة يُقن حادثًا أي صًْة وافهًْة ٓبد هلا مـ 

 ٓؿ افهالة وافسالم أن اشّف اهلل.صإع وهق افذي ورد ظـ إٕبٔاء ظِٔ

 وافستٔب ادْىَل هلذا افدفٔؾ ـام يع:

افًامل حادث وـؾ حادث ٓبد فف مـ حمدث ؾافًامل فف حمدث وهق اهلل 

افقاجب افقجقد ٕن ادحدث فًِامل جيب أن يُقن ؽر افًامل وافًامل ممُـ 

إػ مـ  ؾاهلل جيب أن يُقن واجب افقجقد ٕٕف فق ـان ممًُْا ٓ حتاج

 حيدثف.
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ؿديؿ فٔس بحادث
(6)

باق ٓ يىرأ ظِٔف افًدم ،
(2)

خمافػ فِحقادث  

                                                           

 وافدفٔؾ ظذ أن اهلل ظز وجؾ متهػ بافَدم مـ افَرآن ؿقفف تًاػ: (6)

ملسو هيلع هللا ىلص: ؾإول هْا مًْاه افَديؿ ومـ افسْة ؿقفف  [3احلديد: ] ﴾ۈئ ۈئ﴿

( رواه مسِؿ، وؿد أمجًت إمة ظذ افِٓؿ إٔٝ إول ؾِٔس ؿبِؽ يشء)

 أن اهلل تًاػ متهػ بافَدم.

تُقن ذات اهلل تًاػ مسبقؿة بافًدم إذ فق  ومًْك هذه افهٍة هق ٍُٕل أن

ـان اهلل مسبقؿًا بافًدم فُان فف بداية صٖٕف صٖن ـؾ ادخِقؿات إذ ما مـ 

خمِقق إٓ وهق مسبقق بافًدم وفف بداية ؾِق ـان اهلل تًاػ مسبقؿًا بافًدم 

فُان فف بداية وهذا يًْل إٔف خمِقق وهلذا ؿال اإلمام افىحاوي رمحف اهلل 

 ن ظَٔدة أهؾ افسْة: )ؿديؿ بال ابتداء(.ذم بٔا

وافدفٔؾ ظذ أن اهلل ظز وجؾ متهػ بافبَاء مـ افَرآن ؿقفف تًاػ:  (2)

ڌ ﴿قرة افرمحـ: ـوؿقفف تًاػ ذم ش [3احلديد: ] ﴾ۈئ ۈئ ېئ﴿

 أي ذاتف ؾ٘ن افقجف ذم أية[ 27]افرمحـ:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

( ؾِٔس بًدك يشءافِٓؿ إٔٝ أخر ملسو هيلع هللا ىلص )بًّْك افذات ومـ افسْة ؿقفف 

 رواه مسِؿ، وؿد أمجًت إمة ظذ أن اهلل تًاػ متهػ بافبَاء.

ومًْك افبَاء: هق ظدم أخرية فِقجقد أي فٔس فقجقده إَواء وإتٓاء 

ؾٓق شبحإف مقجقد ٓ يِحؼ افًدم وجقده وهلذا ؿال اإلمام افىحاوي 

 ذم ظَٔدتف: )باق بال إتٓاء(.

َاء أن ذات اهلل تًاػ ؽر مسبقؿة بًدم واحلاصؾ مـ صٍتل افَدم وافب

وٓ يىرأ ظِٔٓا ظدم وهذا يستِزم أن ذات اهلل تًاػ ٓ بداية فقجقدها 

 وٓ هناية بخالف ذواتْا ٕحـ ادخِقؿغ.
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ٓ رء يامثِف
(6)

ؿائؿ بٍْسف ٓ حيتاج إػ حمؾ وخمهص 
(2)

 

                                                           

وحََٔة ادخافٍة فِحقادث ظبارة ظـ ٍٕل ادناهبة ذم افذات  (6)

 وافهٍات وإؾًال. 

ذ خمافٍة اهلل ظز وجؾ فِحقادث وادراد باحلقادث ادخِقؿات وافدفٔؾ ظ

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿مـ افَرآن ؿقفف تًاػ: 

ومـ افسْة ما أخرجف أمحد ذم مسْده وافسمذي ذم  [66:افنقرى]

جامًف ظـ أيب بـ ـًب أن ادؼـغ ؿافقا فرشقل اهلل إسب فْا ربؽ 

پ ڀ ڀ ڀ * پ پ*ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ؾٖٕزل اهلل: 

 افذي ؾٚفهّد: [4-6]اإلخالص:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ*

ٕٕف فٔس يشء يقفد إٓ شّٔقت وٓ يشء  ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿

ٺ ٺ ﴿يّقت إٓ شٔقرث وإن اهلل ظز وجؾ ٓ يّقت وٓ يقرث

(، مل يُـ فف صبٔف وٓ ظدل وفٔس ـّثِف يشء)ؿٚل:  ﴾ٺ ٺ ٿ

وؿد أمجًت إمة ظذ أن اهلل تًاػ خمافػ فِحقادث وأن ـؾ ما خىر 

 ببافؽ ؾاهلل بخالف ذفؽ.

صٍة افَٔام بافٍْس هل صٍة افٌْك اإلهلل ادىِؼ ظـ ـؾ ما شقاه  (2)

ؾاهلل ظز وجؾ ؽْل ٓ حيتاج إػ رء وحيتاج إفٔف ـؾ رء وافدفٔؾ ظذ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿هذه افهٍة مـ افُتاب ؿقفف تًاػ: 

افِٓؿ إٔٝ اهلل »ملسو هيلع هللا ىلص: ومـ افسْة ؿقفف  [65]ؾاضر:  ﴾ھ ھ ے ے

رواه احلاـؿ وصححف ظذ ذط  شاءٓ إفف إٓ إٔٝ افٌْل وٕحـ افٍَر
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افنٔخغ وأؿره احلاؾظ افذهبل وهق ظْد أيب داود ذم ـتاب افهالة باب 

رؾع افٔديـ ذم آشتسَاء، وؿد أمجًت إمة ظذ أن اهلل تًاػ ؿائؿ بٍْسف 

 أي ؽْل.

 ومًْك ـقٕف ٓ حيتاج إػ حمؾ: أي ٓ حيتاج إػ ذات يَقم هبا.

 هص: أي ٓ حيتاج إػ ُمقجد.ومًْك ـقٕف ٓ حيتاج إػ خم

ؾهٍة افَٔام بافٍْس تسِب أي تٍْل ظـ اهلل ظز وجؾ ٕقظغ مـ 

 افَْص:

أن يُقن اهلل ذم حََٔتف مًْك وفٔس ذاتًا وذفؽ ٕن ـؾ مًْك حيتاج  -أ

إػ ذات ـاحتٔاج افًِؿ مثاًل إػ ذات افناؾًل مثاًل ٕن ادًاين ٓ تقجد 

تًاػ ذم حََٔتف مًْك ؾْٔىبؼ ظِٔف  مستَِة ظـ ذات تَقم هبا ؾِق ـان

ؿإقن ادًاين وهق آحتٔاج إػ ذات تَقم هبا وهذا ذم ؽاية افَْص واهلل 

مْزه ظـ افَْص وفذفؽ أثبتْا أن اهلل ؿائؿ بٍْسف أي إٔف تًاػ ذات وـؾ 

 ذات ؾٓل مستَِة بنٖهنا وفٔست تابًة فٌرها.

آخر ؽره تًاػ اهلل ظـ  أن يُقن اهلل حمتاجًا إػ مقجد أي إػ إفف –ب 

 ذفؽ ظِقًا ـبرًا.
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واحد ٓ منارك فف ذم ذاتف وٓ ذم صٍاتف وٓ ذم أؾًافف
(6)

 

                                                           

ٕٔة ظبارة ٍٕل افتًدد ذم افذات وافهٍات احََٔة صٍة افقحد (6)

وإؾًال ؾٓق شبحإف ٓ صبٔف فف ذم ذاتف وٓ ذم صٍاتف وٓ ذم أؾًافف 

وافدفٔؾ ظذ وجقب افقحدإٔة فف تًاػ افُتاب وافسْة واإلمجاع أما 

]اإلخالص:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿افُتاب ؾآيات ـثرة مْٓا ؿقفف تًاػ: 

ومـ افسْة ؿقفف  [663]افبَرة:  ﴾ی ی ی﴿وؿقفف تًاػ: [6

أخرجف افسمذي وحسْف وافقتر مًْاه  شإن اهلل وتر حيٛ افقتر» ملسو هيلع هللا ىلص

 افقاحد افٍرد، وؿد أمجًت إمة ظذ أن اهلل ظز وجؾ واحد.

ووحدإٔة افذات تٍْل أن تُقن ذاتف تًاػ مرـبة مـ أجزاء وأظواء 

ت تًاػ اهلل ظـ ذفؽ ظِقًا ـبرا وتٍْل وجقد افؼـاء ؾذات اإلفف ذا

 واحدة ٓ يقجد هلا ذيؽ.

 ووحدإٔة افهٍات تًْل:

ظدم افُثرة ذم ـؾ صٍة مـ صٍات اهلل تًاػ ؾاهلل فف حٔاة واحدة ٓ  -6

أـثر وظِؿ واحد ٓ أـثر وهُذا باؿل افهٍات ؾافتًدد ذم افهٍات باضؾ 

 وؾاشد.

ووحدإٔة افهٍات تًْل أيوًا ظدم ثبقت صٍة مثؾ صٍات اهلل  -2

 فذات أخرى.

ووحدإٔة إؾًال تٍْل أن يُقن ؽر اهلل يًٍؾ ـًٍؾ اهلل وهذا حمال ٕن 

 اهلل ٓ ذيؽ فف ذم أؾًافف بؾ هق ادٍْرد باإلجياد واإلظدام.

وادخِقؿات فٔس هلا تٖثر إٓ ؿٔام افًٍؾ هبا ٕتٔجة ٓـتساهبا فف ؾٔجب أن 

 ًٕتَد أن إؾًال ـِٓا هلل تًاػ.
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فف افَدرة
(6)

واإلرادة 
(2)  

 

  

                                                           

ظدامف ظذ إٔة يتٖتك هبا إجياد ـؾ ممُـ ووحََٔة افَدرة صٍة أزف (6)

وؾؼ اإلرادة وافدفٔؾ ظذ وجقب وصػ اهلل تًاػ بافَدرة مـ افُتاب 

ٕن حََٔة افَادر  [648 :افبَرة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ ؿقفف تًاػ

ذم أشامء اهلل تًاػ اشؿ افَادر ـام ملسو هيلع هللا ىلص مـ فف ؿدرة، ومـ افسْة ظّد افرشقل 

ؼ باب صٍة إبِٔس وجْقده وأمجع ذم صحٔح افبخاري ـتاب بدء اخلِ

 أهؾ افسْة ظذ أن اهلل متهػ بافَدرة.

(وحََٔة اإلرادة صٍة أزفٔة يتٖتك هبا ختهٔص ادُّـ ببًض ما جيقز 2)

ظِٔف ظذ وؾؼ افًِؿ، ودفٔؾ وجقب اتهاف اهلل ظز وجؾ باإلرادة مـ 

ملسو هيلع هللا ىلص: ومـ افسْة ؿقفف  [66: افزوج] ﴾ۇ ۇ ۆ﴿افُتاب ؿقفف تًاػ 

رواه اإلمام افْسائل ذم افسْـ  شاهلل ـٚن ومٚ مل ينٖ مل يُـمٚ صٚء »

 افُزى، وأمجع أهؾ افسْة ظذ أن اهلل ظز وجؾ متهػ باإلرادة.
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وافًِؿ
(6)

واحلٔاة 
(2)

وافسّع وافبك 
(3)

وافُالم 
(4)

  

                                                           

وحََٔة افًِؿ صٍة أزفٔة هلا تًِؼ بادًِقم ظذ وجف اإلحاضة  (6)

وافنّقل دون شبؼ خٍاء، ودفٔؾ وجقب اتهاف اهلل بهٍة افًِؿ مـ 

ظّد ملسو هيلع هللا ىلص ومـ افسْة إٔف  ﴾ی ی جئ حئی ﴿افُتاب ؿقفف تًاػ: 

ذم إشامء احلسْك افًِٔؿ وؿد أمجع أهؾ افسْة ظذ أن اهلل تًاػ ظامل 

 بًِؿ.

وؿال [ 255افبَرة: ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ؿال تًاػ:  (2)

ومـ افسْة [ 58افٍرؿان: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿تًاػ: 

رواه احلاـؿ وصححف وافسمذي ذم جامًف،  شيٚ حل يٚ ؿٔقم»ملسو هيلع هللا ىلص:ؿقفف 

 وؿد أمجًت إمة ظذ أن اهلل تًاػ حل بحٔاة.

ٿ ٿ ﴿وافدفٔؾ ظذ وجقب افسّع وافبك مـ افُتاب ؿقفف تًاػ:  (3)

دا مَر بٖٕاس ملسو هيلع هللا ىلص ، ومـ افسْة ؿقفف [66افنقرى: ] ﴾ٹ ٹ

 –يٚ أهيٚ افْٚس أربًقا ظذ إٍٔسُؿ »يستسَقن ويدظقن اهلل جٓرا ؾَال: 

ؾُٕ٘ؿ مل تدظقا أصؿ وٓ أظّك وإٕام تدظقن شًًّٔٚ  –ظِٔٓٚ  امِٓقاأي 

 رواه افبخاري ومسِؿ، وأمجًت إمة ظذ أن اهلل شّٔع بهر. شبهرا

ڃ ڃ چ چ ﴿وافدفٔؾ ظذ هذه افهٍة مـ افُتاب ؿقفف تًاػ  (4)

مُْؿ مـ أحد  مٚ»ملسو هيلع هللا ىلص ، ومـ افسْة ؿقفف [664]افْساء:  ﴾چ

رواه افبخاري  شإٓ وشُِّٔف ربف يقم افَٔٚمٜ فٔس بْٔف وبْٔف ترمجٚن

ومسِؿ، وأمجع أهؾ افسْة أن اهلل تًاػ متُِؿ بُالم ؿديؿ أزيل وـالم اهلل 

 مْزه ظـ احلرف وافهقت.
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ؾٓق افَادر ادريد افًامل احلل افسّٔع افبهر ادتُِؿ
(6)

 أرشؾ بٍوِف 

افرشؾ
 وتقٓهؿ بًهّتف إياهؿ ظام ٓ ئِؼ هبؿ (2)

                                                           

هذه افهٍات ادًْقية شّٔت بذفؽ ٕهنا مْسقبة فًِّاين بًّْك أهنا  (6)

 ؿادرًا ٓزم فَِدرة وـقٕف مريدًا ٓزم فإلرادة مالزمة هلا ؾُقٕف تًاػ

افَائّة بذاتف تًاػ وهُذا اخلّسة افباؿٔة ووجف فزوم هذه افسبًة 

فًِّاين أن ـاًل مـ ادًاين صٍة وجقدية وـؾ صٍة وجقدية إذا ؿامت 

بّقصقف ؿديؿ أو حادث فزم أن يُتسب مْٓا حآ ٓ تثبت فف ظْد 

بف افَدرة فزم أن يُتسب حآ وهل أن ظدم تِؽ افهٍة مْف ؾّـ ؿامت 

يُقن ؿادرًا ظذ ما تًَِت بف تِؽ افَدرة ويًز ظـ هذه احلافة بُقٕف 

 ؿادرًا وهُذا افباؿل.

افرشؾ هؿ افذيـ اصىٍاهؿ اهلل ظز وجؾ فقحٔف ورشآتف وأمرهؿ  (2)

بتبِٔغ هذا افقحل إػ افْاس ـاؾة وافرشؾ ـثرون جدًا ؾام مـ أمة وٓ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ جاءها بنر مـ اهلل وٕذير ؿال تًاػ: ﴿ ؿرية إٓ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ وؿال تًاػ: ﴿ [24]ؾاضر:  ﴾ڌ

وؿد ذـر اهلل ظز وجؾ أشامء مخسة  [78ؽاؾر: ] ﴾ڀ ٺ

 وظؼيـ مْٓؿ ذم ـتابف افُريؿ جيب اإليامن هبؿ تٍهٔال وهؿ:

 -7إبراهٔؿ.  -6صافح.  -5هقد.  -4ٕقح.  -3إدريس.  -2آدم.  -6

 -62يقشػ.  -66يًَقب.  -61إشحاق.  -9إشامظٔؾ.  -8 فقط.

هارون.  -66مقشك.  -65ذو افٍُؾ.  -64أيقب.  -63صًٔب. 



26 

 

                                                                                                                                        

يقٕس.  -26افٔسع.  -21إفٔاس.  -69شِٔامن.  -68داود.  -67

حمّد ظِٔٓؿ افهالة  -25ظٔسك.  -24حئك.  -23زـريا.  -22

 وافسالم مجًًٔا.

 افسالم: وافقاجب ذم حؼ افرشؾ ظِٔٓؿ افهالة و

وؿال  [22إحزاب: ] ﴾جت حت خت﴿افهدق ؿال تًاػ:  -6

وؿال  [4-3: افْجؿ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ *ڀ ڀ ڀ ٺ﴿تًاػ: 

ًٚ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ًٚ وٓ جبٕٚ أخرجف افبخاري ذم  شٓ جتدوين بخٔاًل وٓ ـذوب

صحٔحف ـتاب اجلٓاد وافسر باب افنجاظة ذم احلرب واجلبـ، وأمجًت 

 إمة ظذ وجقب صدق افرشؾ وإٕبٔاء ظِٔٓؿ افهالة وافسالم.

إمإة وبرهان وجقب إمإة فِرشؾ ظِٔٓؿ افسالم هق أهنؿ فق  -2

َٓؿ خإقا بًٍؾ حمرم أو مُروه َِٕٓب ادحرم أو ادُروه ضاظة ذم ح

ٕن اهلل ؿد أمرٕا مًؼ افًباد بآؿتداء هبؿ ذم أؿقاهلؿ وأؾًاهلؿ ؿال تًاػ 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ذم حؼ ٕبْٔا: 

 ﴾ۅ ۉ ۉ﴿وؿال تًاػ:  [36]آل ظّران: 

ظُِٔؿ بسْتل وشْٜ اخلٍِٚء افراصديـ »ملسو هيلع هللا ىلص: وؿال  [658]إظراف: 

واهلل تًاػ ٓ يٖمر بّحرم وٓ  رواه افبَٔٓل ذم افسْـ افُزى شادٓديغ

 [28]إظراف:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿مُروه فَقفف تًاػ: 

وإَالب ادحرم أو ادُروه ضاظة ذم حَٓؿ حمال ٕٕف مجع بغ افَْٔوغ 

ؾ٘ذا بىؾ إَالب ادحرم أو ادُروه ضاظة ذم حَٓؿ بىؾ صدور اخلٔإة 
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 ادىِقب. مْٓؿ وإذا بىؾ صدور اخلٔإة مْٓؿ وجب هلؿ إمإة وهق

چ چ ﴿افتبِٔغ وبرهان ـقهنؿ ؿد بٌِقا ما أمروا بف ؿقفف تًاػ:  -3

 ﴾يئ جب حب خب مب﴿وؿال تًاػ:  [3ادائدة: ] ﴾چ چ ڇ

صٓد اأٓ هؾ بٌِٝ ؿٚفقا ًٕؿ، ؿٚل: افِٓؿ »ملسو هيلع هللا ىلص: وؿال  [256]افبَرة: 

رواه افبخاري ذم  شؾِٔبِغ افنٚهد افٌٚئٛ ؾرب مبِغ أوظك مـ شٚمع

صحٔحف ـتاب احلج وؿد أمجًت إمة ظذ أن إٕبٔاء وافرشؾ ظِٔٓؿ 

افهالة وافسالم مل يُتّقا صٔئًا مما أمروا بتبٌِٔف فِخِؼ ٓ ظّدًا وٓ 

 ٕسٔإًا.

افٍىإة وافذـاء ٕهنؿ ؿد أرشِقا إلؿامة احلجة وإبىال صبف ادجادفغ  -4

 بِٔد وْٕٕا مٖمقرن بآؿتداء هبؿ وٓ يُقن ذفؽ مـ مٌٍؾ وٓ أبِف وٓ

ذم أؿقاهلؿ وأؾًاهلؿ وادَتدى بف ٓ يُقن بِٔدًا وؿد أمجًت إمة ظذ 

 وجقب افٍىإة وافذـاء فألٕبٔاء وافرشؾ ظِٔٓؿ افهالة وافسالم.
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مقن مـ افهٌائر وافُبائر ؿبؾ افْبقة وبًدهاقؾٓؿ مًه
(6)

مْزهقن  

ظـ ـؾ مٍْر ضبًًا ـاجلذام وافًّك يٖـِقن ويؼبقن ويُْحقن وهؿ 

أؾوؾ اخلِؼ ظذ اإلضالق أو تٍهٔؾ ذم ادالئُة
(2)

ـْ ختؿ   وأظذ افُؾ َم

ملسو هيلع هللا ىلصبؼظف افؼائع ٕبْٔا حمّد  خاهلل بف افْبقة وٕس
وأصحابف خر  (3)

افَرون
وأؾوِٓؿ أبق بُر ثؿ ظّر ثؿ ظثامن ثؿ ظع رضقان اهلل تًاػ  (4)

 ظِٔٓؿ أمجًغ.

 

 

 

                                                           

دا تَرر مـ وجقب اتهاؾٓؿ بإمإة وهل حٍظ جقارحٓؿ افياهرة  (6)

 وه.وافباضْة مـ افقؿقع ذم حمرم أو مُر

ثؿ بَٔة ملسو هيلع هللا ىلص ؿال افًِامء: أؾوؾ اخلِؼ ظذ اإلضالق هق شٔدٕا حمّد  (2)

إٕبٔاء وادرشِغ ثؿ رؤشاء ادالئُة ـجزيؾ ومُٔائٔؾ ثؿ إوفٔاء مـ 

 افبؼ ـٖيب بُر وظّر وظثامن وظع ثؿ ظقام ادالئُة ثؿ ظقام افبؼ.

 وظذ هذا إمجاع إمة. (3)

( رواه ثؿ افذيـ يِقهنؿ ثؿ افذيـ يِقهنؿخر افَرون ؿرين ) ملسو هيلع هللا ىلصفَقفف  (4)

 افبخاري ومسِؿ.
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ـادالئُةملسو هيلع هللا ىلص وٕٗمـ بجّٔع ما ُأخزٕا بف ظذ فسان حمّد 
(6) 

وافُتب افساموية
(2)

  

                                                           

جيب ظذ ـؾ مُِػ اإليامن بادالئُة ظِٔٓؿ افسالم وهؿ أجسام  (6)

فىٍٔة ٕقرإٔة ٓ يقصٍقن بذـقرة وٓ بٖٕقثة وٓ يٖـِقن وٓ يؼبقن وٓ 

ى ائ ائ ەئ ەئ يْامقن وٓ يتْاـحقن وهؿ ظباد مُرمقن: ﴿

 ﴾﮳ ﮴ ۓ ۓ ﮲﴿ [6 :افتحريؿ] ﴾وئ وئ ۇئ

: اددثر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿وٓ يًِؿ ظددهؿ إٓ اهلل  [21:إٕبٔاء]

فذفؽ جيب اإليامن هبؿ إمجآً وجيب اإليامن تٍهٔاًل بًؼة هؿ:  [36

جزيؾ ومُٔائٔؾ وإرساؾٔؾ ومِؽ ادقت ومُْر وُٕر ورؿٔب وظتٔد 

 ومافؽ ورضقان ظِٔٓؿ افسالم.

جيب اإليامن بافُتب افساموية إمجآً وتٍهٔاًل أما إمجآً ؾبٖن ًٕتَد  (2)

وهنٔف ووظده ووظٔده وأما أن هلل ـتبًا إٔزهلا ظذ رشِف وبغ ؾٔٓا أمره 

تٍهٔاًل ؾبٖن ًٕرف افُتب افساموية إربًة وهل: افتقراة دقشك وافزبقر 

آن افًّؾ وظذ افَرملسو هيلع هللا ىلص واإلٕجٔؾ فًٔسك وافَرآن فسٔدٕا حمّد فداود 

 ًتَد أن اهلل ٕمـ افُتب مْسقخ بافَرآن وجيب أن وما ؿبؾ افَرآن 

گ گ گ ﴿ ظز وجؾ حٍظ افَرآن مـ افتبديؾ وافتحريػ ؿال تًاػ

وؿال:  [42:ؾهِت] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 .[9:احلجر] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿تًاػ 
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وافسٗال
وافبًث (6)

واحلؼ (2)
(3)

  

                                                           

بًد متام ومما جيب اظتَاده شٗال مُْر وُٕر ذم افَز فِّٔت وذفؽ  (6)

إن ملسو هيلع هللا ىلص )افدؾـ ذم افهحٔحغ ظـ إٔس ريض اهلل ظْف ظـ رشقل اهلل 

افًبد إذا وضع يف ؿزه وتقػ ظْف أصحٚبف أتٚه مُِٚن ؾًَٔدإف ؾَٔقٓن فف 

مٚ ـْٝ تَقل يف هذا افْبل ؾٖمٚ ادٗمـ ؾَٔقل أصٓد إٔف ظبد اهلل ورشقفف 

ًدًا يف اجلْٜ ؾرامهٚ ؾَٔٚل فف إير إػ مًَدك مـ افْٚر ؿد أبدفؽ اهلل بف مَ

ًٚ وأمٚ افُٚؾر أو ادْٚؾؼ ؾَٔقل ٓ أدري ـْٝ أؿقل مٚ يَقل افْٚس  مجًٔ

ؾَٔٚل فف ٓ دريٝ وٓ تِٔٝ ويرضب بّىرؿٜ مـ حديد رضبٜ يهٔح 

ؾَٔقٓن فف مـ ( وظْد أيب داود )مْٓٚ صٔحٜ يسًّٓٚ مـ ئِف إٓ افثَِغ

ؾَٔقل ادٗمـ: ريب  ربؽ؟ ومٚ ديْؽ؟ ومٚ هذا افرجؾ افذي بًٞ ؾُٔؿ؟

ويَقل افُٚؾر يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وديْل اإلشالم وافرجؾ ادبًقث رشقل اهلل 

 (.افثالث: ٓ أدري

ۉ ۉ ې ې ﴿وجيب اإليامن بافبًث مـ افَبقر ؿال تًاػ:  (2)

 .[66 :ادٗمْقن] ﴾ې

ڳ ﴿وجيب اإليامن بحؼ إجساد إػ ادقؿػ ؿال اهلل ظز وجؾ:  (3)

: مريؿ] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ*ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ًٚ وجترون ظذ ملسو هيلع هللا ىلص: )وؿال  [85-86 إُٕؿ دحنقرون رجًٚٓ ورـبٕٚ

 رواه افسمذي. وجقهُؿ(



26 

 

وهقل ادقؿػ
(6)

افهحػوأخذ  
(2)

وافقزن وادٔزان 
(3)

  

                                                           

ظيؿ مقؿػ افًباد بغ يدي اهلل ظز وجؾ فٍهؾ افَواء بْٔٓؿ ؿال  (6)

 [26-25: افٌاصٔة﴾ ]ېئ ېئ ېئ ىئ*ۆئ ۆئ ۈئ ﴿تًاػ: 

 .[93-92: احلجر] ﴾ڀ ڀ ڀ *پ پ پ﴿

 ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہؿال تًاػ: ﴿ (2)

﮳  ﮲  ﴾ ]اإلرساء: ہ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ڻ ڻ *ڱ ں ں ڻ *ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ [ ﴿63-64

ڭ *ۓ ڭ*ھ ے ے *ہ ہ ھ ھ *ۀ ۀ ہ

ۉ *ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ *ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ۆئ ۆئ ۈئ *وئ وئ ۇئ *ى ائ ائ ەئ*ې ې ې ې

ىئ يئ جب حب خب *ی جئ حئ*ی ی*ېئ ىئ ىئ*ۈئ

ٱ *مث ىث يث حج مج*جت حت خت مت ىت يت*مب ىب

-69:احلاؿة] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ*پ پ پ ڀ ڀ*ٻ ٻ ٻ ٻ 

37]. 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ؿال تًاػ:  (3)

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿وؿال تًاػ:  [47: إٕبٔاء]

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ *ں ڻ ڻ 

 .[9-8: إظراف] ﴾ھ ھ ھ ھ
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وافكاط
وافنٍاظة (6)

(2)

واجلْة 
(3)

  
                                                           

ومما جيب اظتَاده أن افكاط حؼ وهق جرس ممدود ظذ متـ جْٓؿ  (6)

يرده إوفقن وأخرون أدق مـ افنًرة وأحد مـ افسٔػ ؿال تًاػ: 

ملسو هيلع هللا ىلص: وؿال [76مريؿ: ] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

يرضب افكاط بغ طٓراين جْٓؿ ؾٖـقن إٔٚ وأمتل أول مـ جيقز وٓ )

( رواه ئذ افِٓؿ شِؿ شِؿيتُِؿ يقمئذ إٓ افرشؾ ودظقة افرشؾ يقم

 مسِؿ وافسمذي.

ؿال اإلمام افىحاوي رمحف اهلل: افنٍاظة افتل ادخرها هلؿ حؼ دا  (2)

روي ذم إخبار ؿال احلاؾظ ابـ حجر رمحف اهلل ذم ؾتح افباري: وجاءت 

إحاديث ذم إثبات افنٍاظة ادحّدية متقاترة ودل ظِٔٓا ؿقفف تًاػ 

وظـ أيب هريرة  [79: اإلرساء] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

فُؾ ٕبل دظقة مستجٚبٜ ؾتًجؾ ملسو هيلع هللا ىلص:)ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

ـؾ ٕبل دظقتف وإين اختبٖت دظقيت صٍٚظٜ ٕمتل يقم افَٔٚمٜ ؾٓل ٕٚئِٜ إن 

( أخرجف مافؽ صٚء اهلل تًٚػ مـ مٚت مـ أمتل ٓ يؼك بٚهلل صٔئًٚ 

 وافبخاري ومسِؿ.

 ﴿حؼ وهل دار افثقاب ؿال ظز وجؾ: ومما جيب اظتَاده أن اجلْة  (3)

 أظدها اهلل [63:مريؿ] ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

ظز وجؾ فِّٗمْغ مـ ظباده خافديـ ؾٔٓا بّحض ؾوِف وظئؿ جقده 

ٓ ظغ رأت  وواشع ـرمف ؾٔٓا ما تنتٓٔف إٍٕس وتِذ إظغ ؾٔٓا ما

ائ ائ ﴿وٓ أذن شًّت وٓ خىر ظذ ؿِب بؼ ؿال ظز وجؾ: 

افِٓؿ اجًِْا ووافديْا  [48: احلجر] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 وأحبابْا مـ أهِٓا آمغ.
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وافْار
(6)

وـؾ ما ظِؿ مـ افديـ بافرضورة ؾاإليامن بف واجب  

 واجلاحد بف ـاؾر.

وأرـٚن اإلشالم مخسٜ أصٔٚء
(2)

: افنٓادتان وٓ صحة فف بدوهنام
(3)

 

 وافهالة وافزـاة واحلج وصقم رموان.

ورشوضف
(4)

إٓ ذم افتبًٔة : افبِقغ وافًَؾ
(5)

ختٔار وبِقغ افدظقة وآ 

واإلتٔان بافنٓادتغ وترتٔبٓام ومقآهتام وفٍظ أصٓد ؾٔٓام ومًرؾة ادًْك 

                                                           

ومما جيب اظتَاده أن افْار حؼ وهل دار افًَاب ؿال ظز وجؾ:  (6)

أظّدها اهلل  [6افتحريؿ: ] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿فُِاؾريـ خافديـ ؾٔٓا أبدًا ؿال ظز وجؾ: 

ودـ صاء مـ افًهاة مـ ادٗمْغ  [662افبَرة: ] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ

ددة أرادها اهلل تًاػ هلؿ ثؿ خيرجقن مْٓا وذفؽ بّحض ظدفف أجارٕا اهلل 

 مـ افْار آمغ.

بْل اإلشالم ظذ مخسٜ: صٓٚدة أن ملسو هيلع هللا ىلص: )حلديث ابـ ظّر ظـ افْبل  (2)

ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًا رشقل اهلل وإؿٚم افهالة وإيتٚء افزـٚة وحٟ افبٔٝ 

 ( متٍؼ ظِٔف.رموٚن وصقم

ادراد بافنٓادتغ: صٓادة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًا رشقل اهلل وٓ  (3)

 صحة فإلشالم بدوهنام.

 أي ذوط ؿبقل اإلشالم. (4)

 أي إٔف حيُؿ ب٘شالم افهبل وادجْقن ب٘شالم أحد أبقيف تبًًا هلام. (5)
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ادراد مْٓام
(6)

واإلؿرار بام إُٔره مًٓام 
(2)

وافتْجٔز 
(3)

وحََٔة اإليامن  

افتهديؼ باهلل ومالئُتف وـتبف ورشِف وافٔقم أخر وبافَواء خره 

وذه
(4)

. 

  

                                                           

ـّ أظجّل افنٓادتغ بافًربٔ (6)
َِ ة وهق ٓ يًرف وفق إمجآً ؾِق ُف

 مًْامها مل حيُؿ ب٘شالمف.

فق أراد أن يسِؿ ؾالبد فهحة  –وافًٔاذ باهلل  –يًْل أن ادرتد  (2)

إشالمف مع افنٓادتغ مـ اإلؿرار بَبقل إمر افذي إُٔره مما هق مًِقم 

 مـ افديـ بافرضورة.

مسِؿ إُٔر ؾريوة افهٔام ثؿ أراد افدخقل ذم اإلشالم ؾالبد  مثٚفف:

فهحة إشالمف مع افْىؼ بافنٓادتغ أن يرجع ظـ إُٕار ؾرضٔة افهٔام 

 واإلؿرار بقجقهبا.

افتْجٔز مًْاه ظدم افتًِٔؼ وافتٖجٔؾ ؾٔنسط أن يْىؼ بافنٓادتغ  (3)

 جازمًا ؾال يهح أن يَقل مثاًل شٖصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل.

حٔث ؿال فِْبل  جاء ذـر هذه إرـان افستة ذم حديث جزيؾ  (4)

أن تٗمـ بٚهلل ومالئُتف وـتبف ورشِف ملسو هيلع هللا ىلص: )ؾٖخزين ظـ اإليامن ؿال ملسو هيلع هللا ىلص 

( أخرجف مسِؿ ذم صحٔحف مـ وافٔقم أخر وتٗمـ بٚفَدر خره ورشه

 حديث ظّر بـ اخلىاب ريض اهلل ظْف.
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 :أصول الأحكام
تباع إوامر واجتْاب ادْاهل وافتسِٔؿ ا: وأمقر افديـ ثالثٜ

 فَِواء وافَدر.

 : واجب ومْدوب وحرام ومُروه ومباح.وأحُٚم افؼع مخسٜ

: ما يثاب ظذ ؾًِف ويًاؿب ظذ ترـفؾٚفقاجٛ
(6)

. 

: ما يثاب ظذ ؾًِف وٓ يًاؿب ظذ ترـفوادْدوب
(2)

. 

ترـف ويًاؿب ظذ ؾًِف: ما يثاب ظذ واحلرام
(3)

. 

: ما يثاب ظذ ترـف وٓ يًاؿب ظذ ؾًِفوادُروه
(4)

. 

                                                           

ڱ ﴿مثافف افهِقات اخلّسة ادٍروضة واجبة فَقفف تًاػ:  (6)

 .[43افبَرة: ] ﴾ڱ

 مثافف افهِقات ادسْقٕة ـرـًتل افٍجر وٕحقها. (2)

 مثال ذفؽ ذب اخلّر. (3)

 .آفتٍات ذم افهالة بافقجفمثافف  (4)
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: مآ يثاب ظذ ؾًِف وٓ يًاؿب ظذ ترـفوادبٚح
(6)

. 

وؿقل أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأصٓد أن حمّدًا رشقل اهلل واجب 

 ذم افًّر مرة واإلـثار مْف حمبقب ومًْامها اإلؿرار هلل تًاػ بافقحدإٔة

 بافرشافة.ملسو هيلع هللا ىلص وفسٔدٕا حمّد 

بًد اإليامن افهالة وأؾوؾ افًبٚدات
(2)

. 

بًد افَرآن ٓ إفف إٓ اهلل وأؾوؾ إذـٚر
(3)

  

                                                           

 مثافف إـؾ وافؼب. (6)

أي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد ريض اهلل ظْف ؿال: شٖفت رشقل  (2)

( رواه افبخاري افهالة ظذ وؿتٓٚافًّؾ أحبُّ إػ اهلل تًاػ ؿال: )

 -ريض اهلل ظْٓام  -وظـ ظبد اهلل بـ ظّرو ، ومسِؿ وافسمذي وافْسائل

ؾسٖفف ظـ أؾوؾ إظامل ؾَال رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن رجاًل أتك رشقل اهلل 

ثؿ ؿال: ثؿ مف؟. ؿال: ) ثؿ افهالة(ؿال: )؟. ؿال: ثؿ مفافهالة( ملسو هيلع هللا ىلص: )

( رواه أمحد اجلٓٚد يف شبٔؾ اهللؿال: ) ؿال: ثؿ مف؟. افهالة ثالث مرات(

 وابـ حبان ذم صحٔحف وافٍِظ فف.

أؾوؾ افذـر ٓ إفف إٓ ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص ظـ جابر ريض اهلل ظْف ظـ افْبل  (3)

وابـ حبان ذم  ماجف( رواه افْسائل وابـ هلل اهلل وأؾوؾ افدظٚء احلّد

واحلاـؿ وؿال: صحٔح اإلشْاد. وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف صحٔحف 

جددوا إيامُٕؿ ؿٔؾ يٚ رشقل اهلل وـٔػ ٕجدد ملسو هيلع هللا ىلص: )ؿال: ؿال رشقل اهلل 

 ( أمحد ب٘شْاد حسـ.إيامْٕٚ؟ ؿٚل: أـثروا مـ ؿقل ٓ إفف إٓ اهلل
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 ومًْاها ٓ مًبقد بحؼ ذم افقجقد إٓ اهلل.

وأؾوؾ افثْاء ظذ اهلل تًاػ شبحإؽ ٓ ٕحيص ثْاء ظِٔؽ إٔت ـام 

 أثْٔت ظذ ٍٕسؽ.

 يقاذم ًّٕف ويُاذمء مزيده. وأؾوؾ ادحامد احلّد هلل محداً 

افِٓؿ صؾ ظذ حمّد وظذ آل ملسو هيلع هللا ىلص وأؾوؾ صٔغ افهالة ظذ افْبل 

حمّد ـام صِٔت ظذ إبراهٔؿ وظذ آل إبراهٔؿ وبارك ظذ حمّد وظذ آل 

حمّد ـام بارـت ظذ إبراهٔؿ وظذ آل إبراهٔؿ ذم افًادغ إٕؽ محٔد جمٔد 

 . وتسّك افهالة افُامِة وافهالة اإلبراهّٔٔة

ذم افتنٓد إخر مـ  –زاده اهلل ذؾًا فديف  –ودمب افهالة ظِٔف 

ـؾ صالة
(6)

وؿٔؾ ذم افًّر مرة 
(2)

وؿٔؾ ـؾ ما ذـر 
(3)

وؿٔؾ ذم ـؾ جمِس  

 وؿٔؾ ؽر ذفؽ.

                                                           

 هذا مذهب افناؾًٔة ومـ واؾَٓؿ. (6)

 هذا مذهب احلٍْٔة. (2)

 مـ احلٍْٔة واحلِّٔل مـ افناؾًٔة. واختاره افىحاوي (3)
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وافٍرض وافقاجب وادتحتؿ وافالزم بًّْك
(6)

. 

ؾرض ثؿ إن افٍرض يَْسؿ إػ ؾرض ظغ وإػ ؾرض ـٍاية أما 

ؾٓق افالزم ظذ ـؾ مُِػ بًْٔف وإذا ؿام بف افبًض ٓ يسَط ظـ  افًغ

افباؿل ـافهالة وافزـاة
(2)

. 

ؾٓق افذي إذا ؿام بف افبًض شَط ظـ افباؿل  ؾرض افٍُٚيٜوأما 

ـرد افسالم وصالة اجلْازة وحٍظ افَرآن ظـ طٓر ؿِب وإمر 

بادًروف وافْٓل ظـ ادُْر بؼضف
(3)

وادحتاج وافَٔام باحلرف افْاؾًة  

 إفٔٓا.

 

                                                           

 أي ـِٓا بًّْك واحد ظْد افناؾًٔة ومـ واؾَٓؿ مـ إصقفٔغ. (6)

 ؿقفف وافزـاة أي ظذ مـ اشتجّع ذائط وجقهبا. (2)

 أي ذط إمر بادًروف وافْٓل ظـ ادُْر وهق: (3)

 ظْف. كأن يُقن أمر وافْاهل ظادا بام يٖمر بف أو يْٓ -6

 ن ادٖمقر بف جمًًّا ظذ وجقبف وادْٓل ظْف جمًًّا ظذ حرمتف. أن يُق -2

أن يٖمـ مـ أن يٗدي هنٔف ظـ ادُْر إػ افقؿقع ذم مُْر أـز مْف ـٖن  -3

 يْٓل ظـ ذب مخر ؾٔٗدي هنٔف إػ ؿتؾ ٍٕسف.

 متثال.وؿد ذط بًض افًِامء طـ آ
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وافسْة وادْدوب وادستحب وافٍؤِة وادرؽب ؾٔف بًّْك
(6)

 

وذفؽ ظبارة ظـ أؿقافف وأؾًافف
(2)

وما أؿر ظِٔف وريض بف وما هؿ بف ومل  

يًٍِف ـهقم يقم تاشقظاء
(3)

. 

: افُتاب وافسْة واإلمجاع وافَٔاس ادًتزان وأصقل افديـ أربًٜ

ومرتُبف مبتدع يتًغ اجتْابف وزجره وما خافػ هذه إربًة ؾٓق بدظة 

ـْ ظِؿ وظّؾ وٓزم أدب افؼيًة وصحب  ومـ ادىِقب اظتَاد َم

افهاحلغ
(4)

. 

ـْ ـان مسِقبا ظَِف أو مٌِقبًا ظِٔف ؾْسِؿ هلؿ وٍٕقض إػ  وأما َم

اهلل صٖهنؿ
(5)

مع وجقب إُٕار ما يَع مْٓؿ خمافًٍا فياهر إمر حٍيًا  

 فَقإغ افؼيًة ادىٓرة.

                                                           

 صقفٔغ.أي ـِٓا بًّْك واحد ظْد افناؾًٔة ومـ واؾَٓؿ مـ إ (6)

 ملسو هيلع هللا ىلص.يستثْك مـ ذفؽ ما ـان حمض خهقصٔة فف  (2)

 افتاشع مـ حمرم. (3)

مـ ـان هذا حافف وجبت حمبتف ذم اهلل ومقآتف ذم اهلل ووجب  (4)

 احسامف وذـره باخلر وافدظاء فف وضِب افدظاء مْف.

 ـنٖن أهؾ إحقال مـ جماذيب افهقؾٔة. (5)
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 المقصد الثاني
  (1)أحكام الطهارة

إٕام تهح
(2)

بامء مىِؼ 
(3)

ٓ مستًّؾ وٓ متٌر بّخافط أو ٕجس 
(4) 

                                                           

افىٓارة فٌة: افْياؾة وذظًا هل رؾع حدث أو إزافة ٕجس أو ما ذم  (6)

﮼ ﴿مًْامها أو ظذ صقرهتام وؾوِٓا ظئؿ ؿال تًاػ:  ﮻   ﮺  ﮹  ﮸

﮾  ( افىٓقر صىر اإليامنملسو هيلع هللا ىلص: )وؿال  [222: افبَرة] ﴾﮽

( رواه أبق داود وافسمذي مٍتٚح افهالة افىٓقرملسو هيلع هللا ىلص: )رواه مسِؿ. وؿال 

 وهق حديث صحٔح.

 تهح أي افىٓارة.إٕام  (2)

اداء ادىِؼ: هق اداء افًاري ظـ أي ؿٔد وهق ـؾ ما ٕزل مـ افسامء أو  (3)

ٕبع مـ إرض باق ظذ أصؾ اخلَِة وإصؾ ذم ضٓقرية اداء ادىِؼ ؿقفف 

ک ﴿وؿقفف ظز وجؾ:  [6ادائدة: ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿تًاػ: 

ڃ ﴿وؿقفف شبحإف وتًاػ:  [48: افٍرؿان] ﴾ک ک گ گ

ومـ افسْة أحاديث  [66إٍٕال: ] ﴾چ چڃ ڃ چ چ 

صبقا ظِٔف ملسو هيلع هللا ىلص: )ـثرة مْٓا حديث إظرايب افذي بال ذم ادسجد ؾَال 

ًٚ مـ مٚء هق ذم افبحر: )ملسو هيلع هللا ىلص ( وحديثف ذم صحٔح افبخاري وؿقفف ذٕقب

( أخرجف أبق داود وافسمذي وؿال: حسـ صحٔح افىٓقر مٚؤه احلؾ مٔتتف

 إفٔف ظْد اإلضالق.وشّك ادىِؼ مىًَِا ٕٓكاف افذهـ 

أي ٓ يهح افتىٓر بامء مستًّؾ وهق ما أشَط ؾرضًا وأزال ٕجسًا  (4)
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وهق ما حؾ ؾٔف ٕجاشة وهق دون ؿِتغ ؾتٌر
(6)

ويُره 
(2)

منّس 
(3)

 

بؼضف
(4)

. 
                                                                                                                                        

وأن  بؼضف وهق أن يُقن اداء واردًا وأن ٓ يتٌر اداء وأن يىٓر ادحؾ=

ٓ يزداد وزٕف بًد اظتبار مَدار ما يتؼب مْف وحُؿ ادستًّؾ إٔف ضاهر 

تٌرًا ؾاحنًا بّخافط ضاهر  ؽر مىٓر ـام ٓ يهح افتىٓر بامء تٌر

وضابط افتٌر افٍاحش أن يٌر اشّف أو ئَده بَٔد ٓزم وحُؿ اداء 

ادتٌر تٌرًا ؾاحنًا بّخافط ضاهر حُؿ ادستًّؾ وهق إٔف ضاهر ذم ٍٕسف 

 ؽر مىٓر فٌره ـام ٓ يهح افتىٓر بامء ٕجس.
وافَِٔؾ ما دون وهق أي اداء افْجس ما حؾ ؾٔف ٕجاشة وـان ؿِٔاًل  (6)

ؿِتغ ؾْٔجس مىًَِا تٌر أومل يتٌر أما إذا بِغ ؿِتغ أو زاد ظِٔٓا ؾال 
ًٚ ملسو هيلع هللا ىلص: )يْجس إٓ إذا تٌر فَقفف  ( وذم رواية إذا بِغ ادٚء ؿِتغ مل حيّؾ خبث

( أخرجف أمحد وأبق داود وافسمذي وافْسائل وهق حديث ٕجسًٚ )
 صحٔح.

 ـراهة تْزهئة ذظٔة. (2)
 رضبتف افنّسأي ماء  (3)
          :وهق (4)

 أن يُقن افتنّٔس ذم بِد حار ـاحلديدة ذم زمـ احلر أيام افهٔػ. -6
 أن يُقن ذم إٕاء مْىبع ؽر افذهب وافٍوة. -2
 أن ٓ يزد. -3
 أن يُقن اشتًامفف ذم افبدن. -4
 أن جيد ؽره. -5
ة ؿقفف أن ٓ يتحَؼ افرضر أو ييْف وإٓ حرم اشتًامفف ودفٔؾ افُراه -6

يٚ محراء ٓ تًٍع هذا ؾٕ٘ف يقرث فًائنة وؿد شخْت اداء بافنّس )ملسو هيلع هللا ىلص 
( رواه افبَٔٓل ب٘شْاد ضًٔػ ومحراء تهٌر محراء ويَقي هذا افزص

 .(دع مٚ يريبؽ إػ مٚٓ يريبؽآشتدٓل احلديث افهحٔح )
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 :النجاسة
افدم

(6)

وافَلء 
(2)

  

وادسُر ادائع
(3)

واخلارج مـ افسبِٔغ شقى مْل 
(4)

  

 

                                                           

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿افدم افسائؾ ٕجس فَقفف تًاػ  (6)

ھ ھ ھ ے  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ملسو هيلع هللا ىلص: يستثْك مـ ذفؽ افُبد وافىحال فَقفف  [645إًٕام: ] ﴾ے

أحِٝ فْٚ مٔتتٚن ودمٚن ؾٖمٚ ادٔتتٚن ؾٚحلقت واجلراد وأمٚ افدمٚن ؾٚفُبد )

 .ماجفأخرجف أمحد وابـ  وافىحٚل(

افَلء: هق ما خيرج مـ ادًدة مـ ضريؼ افٍؿ وهق ٕجس ؿٔاشًا ظذ  (2)

 فٍؿ.ما خيرج مْٓا مـ ؽر ضريؼ ا

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ؿال تًاػ:  (3)

دفت أية ظذ ٕجاشة اخلّر وأحلؼ هبا ـؾ  [91ادائدة: ] ﴾ڀ

 مسُر مائع.

ملسو هيلع هللا ىلص: يدل ظذ ذفؽ حديث إظرايب افذي بال ذم ادسجد ؾَد ؿال  (4)

ًٚ مـ مٚء) ( وحديثف ذم افهحٔح وؿٔس بف ؽره واشتثْك صبقا ظِٔف ذٕقب

ـْٝ أؾرك ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؿافت: )مـ ذفؽ ادْل حلديث افسٔدة 

( رواه مسِؿ وأبق داود ثؿ يذهٛ ؾٔهع ؾٔف ملسو هيلع هللا ىلص ادْل مـ ثقب رشقل اهلل

 وفق ـان ٕجسًا مل يُػ ؾٔف افٍرك. ماجفوافسمذي وابـ 
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وادٔتة
(6)

شقى شّؽ وجراد وبؼ 
(2)

وافُِب واخلْزير وؾرظٓام 
(3)

  

  

                                                           

 [.3ادائدة: ] ﴾ٱ ٻ ٻ﴿فَقفف تًاػ  (6)

ؿقفف بٔان دا اشُتثْك مـ ٕجاشة ادٔتة ودفٔؾ اشتثْاء افسّؽ واجلراد  (2)

( وشبؼ ذـره ودفٔؾ اشتثْاء أحِٝ فْٚ مٔتتٚن ودمٚن.........ملسو هيلع هللا ىلص: )

 .[71اإلرساء: ] ﴾ک ک ک گ﴿أدمل ؿقفف تًاػ 

وافدفٔؾ ظذ ٕجاشة افُِب ما رواه أبق هريرة ريض اهلل ظْف ؿال:  (3)

إذا وفغ افُِٛ يف إٕٚء أحدـؿ ؾِرؿف ثؿ فٌٔسِف شبع ملسو هيلع هللا ىلص )ؿال رشقل اهلل 

( وظٍروه افثٚمْٜ بٚفساب( وذم رواية )أوٓهـ بٚفساب( وذم رواية)مرار

رواه افبخاري ومسِؿ ؾإمر ب٘راؿة ما وفغ ؾٔف وؽسِف دفٔؾ ٕجاشتف بؾ 

واخلْزير ، ٕجاشتف مٌِية فذفؽ يٌسؾ مْف شبع مرات إحداهـ بافساب

أؽِظ مـ افُِب وؿد جاء افْص افَرآين بافتكيح بْجاشتف ؿال تًاػ 

 وافرجس: افْجس. [645ًام:إٕ] ﴾ھ ھ ھ ے ے﴿

ؿقفف وؾرظٓام أي ما تقفد مْٓام أو مـ أحدمها ؾٕ٘ف يٖخذ حُّٓام تٌِٔبًا 

 جلإب افْجاشة احتٔاضًا ذم افًبادة.
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وادبان مـ حل ـّٔتتف
(6)

شقى صًر مٖـقفة 
(2)

. 

واخلّر تىٓر بافتخِٔؾ بٍْسٓا
(3)

وجِد مٔتة ؽر ـِب وخْزير  

يىٓر بدبغ
(4)  

                                                           

ؾ٘ن ـإت مٔتتف ضاهرة ؾٓق ضاهر ـاإلٕسان وافسّؽ واجلراد وإن  (6)

ـإت ٕجسة ـباؿل احلٔقإات ؾٓق ٕجس ظـ أيب واؿد افِٔثل ريض اهلل 

( مٚ ؿىع مـ افبّٜٓٔ وهل حٜٔ ؾٓل مٔتٜملسو هيلع هللا ىلص )ؿال: ؿال رشقل اهلل ظْف 

 أخرجف أبق داود وافسمذي.

ورينٓا وصقؾٓا ووبرها ؾىاهرات ٕن اهلل ظز وجؾ امتـ ظذ  (2)

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿افْاس بإٓتٍاع هبا وذفؽ دفٔؾ ضٓارهتا ؿال تًاػ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

تستخٍقهنا: دمدوهنا خٍٍٔة طًُْؿ شٍرـؿ أثاثًا أمتًة  [81: افْحؾ]

 فبٔقتُؿ ـافُبسط وٕحقها متاظًا صٔئًا تْتًٍقن بف.

يًْل إذا ختِِت بٌر إفَاء رء ؾٔٓا ضٓرت ٕن ظِة افْجاشة  (3)

ؾٔٓا رء ؾال تىٓر فتْجس اخلؾ  لاإلشُار وؿد زافت بافتخِؾ وإن ُأفَ

فَل ؾٔٓا ؾبًد افتخِؾ يبَك بذفؽ افقء افذي تْجس باخلّر حغ أ

 متْجسًا ؾٔالؿل اخلؾ ؾْٔجسف.

رَ ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (4) ُٓ ( رواه مسِؿ، واإلهاب: هق إذا دبغ اإلهٚب ؾَد ض

 اجلِد ؿبؾ أن يدبغ واشتثْل جِد افُِب واخلْزير فْجاشة ظْٔٓام.
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وادتْجس بقفقؽٓام يٌسؾ شبًًا واحدة بساب
(6)

وؽرمها يٌسؾ  

مرة وافتثِٔث أوػ
(2)

ضٍؾ مل يٖـؾ رشويٍُل ذم بقل  
(3)

 

  

                                                           

ضٓقر إٕٚء أحدـؿ إذا وفغ ؾٔف افُِٛ أن يٌسِف شبع ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (6)

( ومًْك وفغ: إحداهـرواه مسِؿ وذم رواية ) ب(مرات أوٓهـ بٚفسا

ذب بِسإف وؿٔس بافُِب اخلْزير ٕٕف أؽِظ مْف وؿٔس بافٍؿ ؽره مـ 

 باب أوػ.

فقن أو ضًؿ أو  اهل افْجاشة ادتقشىة إما أن تُقن ظْٔٔة وهل ما (2)

فقن أو ضًؿ أو ريح ؾافًْٔٔة ٓبد ؾٔٓا  اريح وإما حُّٔة وهل ما فٔس هل

مـ زوال ظْٔٓا وٓ يرض بَاء فقن أو ريح ظرس زوافف ويرض بَاؤمها أو 

افىًؿ وحده ويٍُل ذم احلُّٔة جريان اداء ظِٔٓا حتك يٌِب ظذ طـ 

 افٌاشؾ زوال افْجاشة.

يف ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص حلديث ظع بـ أيب ضافب ريض اهلل ظْف أن رشقل اهلل  (3)

( ؿال ؿتادة: م افرضٔع يْوح بقل افٌالم ويٌسؾ بقل اجلٚريٜبقل افٌال

مل يىًام ؾ٘ذا ضًام ؽسال مجًٔا واحلديث أخرجف أبق داود  وهذا ما

 وافسمذي وؿال: حسـ صحٔح.
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ويًٍك ظـ مٔتة ٓ يسٔؾ دمٓا
(6)

وؿِٔؾ دم وؿٔح 
(2)

. 

مل تُـ مـ ذهب أو ؾوة حيؾ اشتًامهلا ما وإٜٔٔ
(3)

  

  

                                                           

ؿال ملسو هيلع هللا ىلص دل ظذ ذفؽ ما رواه أبق هريرة ريض اهلل ظْف أن رشقل اهلل  (6)

حف ؾ٘ن يف أحد إذا وؿع افذبٚب يف إٕٚء أحدـؿ ؾٌِٔسِف ـِف ثؿ فٔىر)

( رواه افبخاري ووجف آشتدٓل إٔف فق ـان جْٚحٔف صٍٚء وأخر داء

يْجسف مل يٖمر بٌّسف وؿٔس بافذباب ـؾ ما ذم مًْاه مـ ـؾ مٔتة ٓ 

 يسٔؾ دمٓا.

وينسط فًٍِق ظـ مٔتة مآ دم هلا شائؾ إذا وؿًت ذم اداء افَِٔؾ أن ٓ 

 تٌره وأن ٓ تىرح ؾٔف ؿهدًا.

ًٍك ذم افهالة ظـ ؿِٔؾ دم وؿٔح وهق افدم ادتٌر افٍاشد أي ي (2)

 ومرجع افَِٔؾ فًِرف.

حيرم اشتًامل أواين افذهب وافٍوة ذم أي وجف مـ وجقه  (3)

ٓ تِبسقا احلرير ملسو هيلع هللا ىلص )آشتًامل ويستقي ذم ذفؽ افرجال وافْساء فَقفف 

ٚ وٓ افديبٚج وٓ تؼبقا يف إٜٓٔ افذهٛ وافٍوٜ وٓ تٖـِقا يف صحٚؾٓ

ريض اهلل  -( متٍؼ ظِٔف وظـ أم شِّة ؾ٘هنٚ هلؿ يف افدٕٔٚ وفْٚ يف أخرة

افذي يؼب يف إٜٓٔ ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زوج افْبل  -ظْٓام 

إن افذي يٖـؾ أو يؼب يف إٜٓٔ افٍوٜ وافذهٛ إٕام ( وذم رواية )افٍوٜ

 (.جيرجر يف بىْف ٕٚر جْٓؿ
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أو بوبة مـ ذهب أو مـ ؾوة ـبرة حلاجة أو صٌرة فزيْة تُره
(6)

. 

ٓصتباه ضاهر ومتْجس ويتحرى
(2)

. 

شْة افسقاك
(3)

................................................... 

                                                           

فذهب واإلٕاء ادوبب هق اإلٕاء أي حيرم اشتًامل اإلٕاء ادوبب با (6)

افذي أصابف صؼ أو ظىب ؾٔقضع ظِٔف صٍٔحة توّف وحتٍيف أو يربط 

بخٔط مـ افٍوة ؾٓذا اخلٔط وتِؽ افهٍٔحة هق افوبة وحُؿ افوبة إذا 

حرم اشتًامل ذفؽ اإلٕاء وإن بافٍوة يْير إن وـإت بافذهب حرام 

و ـبرة فِحاجة ـإت صٌرة فِحاجة جازت وإن ـإت صٌرة فِزيْة أ

ـرهت وإن ـإت ـبرة فِزيْة حرمت ومرجع افهٌرة وافُبرة 

 فًِرف.

أي إذا اصتبف ظِٔف ماءان ماء ضاهر وماء متْجس ؾٕ٘ف جيتٓد ويتىٓر  (2)

 بام طـ ضٓارتف.

يىِؼ ظذ أفة افتل تدفؽ هبا إشْان ويىِؼ ظذ افًٍؾ وحتهؾ  (3)

وظقد إراك أؾوؾ وافسقاك افسْة باشتًامل ـؾ خنـ يزيؾ افقشخ 

ظذ اشتًامفف ذم أـثر أحٔإف حتك ذم أواخر ملسو هيلع هللا ىلص شْة ذم ـؾ حال دقاطبتف 

دخؾ ظبد ) حليات حٔاتف ـام ذم حديث ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؿافت

وإٔٚ مسْدتف إػ صدري ومع ظبد ملسو هيلع هللا ىلص افرمحـ بـ أيب بُر ظذ افْبل 

ٖخذت افسقاك بكه ؾملسو هيلع هللا ىلص افرمحـ شقاك رضٛ يستـ بف ؾٖمده رشقل اهلل 

ؾٚشتـ بف ؾام رأيٝ رشقل ملسو هيلع هللا ىلص ؾَوّتف وٍٕوتف وضٔبتف ثؿ دؾًتف إػ افْبل 

رؾع ملسو هيلع هللا ىلص اشتـ اشتْٕٚٚ ؿط أحسـ مْف ؾام ظدا أن ؾرغ رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

ًٚ ثؿ ؿٙ( وـٕٚٝ تَقل  مٚت يده أو إصبًف ثؿ ؿٚل )يف افرؾٔؼ إظذ ثالث



43 

 

إٓ بًد افزوال فِهائؿ
(6)

ويتٖـد 
(2)

ظْد اشتَٔاظ 
(3)

وصالة 
(4)

وتٌر ؾؿ 
(5)

. 

  

                                                                                                                                        

تل وذاؿْتل ـْ( رواه افبخاري وؿقهلا بغ حاؿبغ حٚؿْتل وذاؿْتل=

افؼيػ بغ حُْٓا وصدرها. وروى  مات ورأشفملسو هيلع هللا ىلص مًْاه أن افْبل 

افسقاك مىٓرة ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص افْسائل ظـ ظائنة ريض اهلل ظْٓا أن افْبل 

 (.فٍِؿ مرضٚة فِرب

أي يستثْك مـ اشتحباب افسقاك ذم ـؾ حال حافة واحدة وهل  (6)

افذي هق أضٔب  فِهائؿ بًد افزوال ؾُٔره دا ذم ذفؽ مـ إذهاب اخلِقف

 ظْد اهلل مـ ريح ادسؽ.

 أي افسقاك. (2)

أي مـ افْقم دا ذم افهحٔحغ مـ حديث حذيٍة ريض اهلل ظْف ؿال:  (3)

( ومًْك ينقص: إذا ؿٚم مـ افِٔؾ ينقص ؾٚه بٚفسقاك ملسو هيلع هللا ىلص ـٚن افْبل)

 يدفؽ.

( فقٓ أن أصؼ ظذ أمتل ٕمرهتؿ بٚفسقاك مع ـؾ صالةملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (4)

 (.ظْد ـؾ صالةافبخاري وذم رواية )رواه 

ِْحًٚ ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (5) ( رواه أمحد وافبَٔٓل وؾٔف اشتٚـقا ٓ تدخِقا ظع ُؿ

 ضًػ ويَقيف حديث افسقاك مىٓرة فٍِؿ وهق حديث صحٔح رواه

ِْحًا: أي ظذ أشْإُؿ  ابـ خزيّة وابـ حبان وافْسائل ومًْك ؿقفف ُؿ

ِح وهق صٍرة ووشخ يرـبان إشْان. ََ  اف
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 :الوضوء
مقجبف

(6)

: خارج مـ شبٔؾ
(2)

وزوال ظَؾ 
(3)

ٓ بْقم متُّـ 
(4)

  

  

                                                           

يًْل أن أشباب احلدث افتل بحهقل واحد مْٓا يبىؾ افقضقء  (6)

 إول وجيب وضقء جديد ظْد إرادة ظبادة متقؿٍة ظذ افىٓارة.

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ادراد بف افَبؾ وافدبر فَقفف تًاػ:  (2)

ٓ يَبؾ اهلل صالة أحدـؿ إذا أحدث حتك ملسو هيلع هللا ىلص: )وؿال  [6ادائدة: ]

مـ افسبِٔغ ٕاؿض فِقضقء إٓ ادْل ( متٍؼ ظِٔف، ؾُؾ ما خرج يتقضٖ

 ؾٕ٘ف يقجب افٌسؾ.

بجْقن أو سع أو شُر أو إؽامء أو ٕقم فتقؿػ اإلدراك مع ـؾ ما  (3)

ذـر ؾال ينًر اإلٕسان بام خرج مْف وظـ ظع ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال 

( أخرجف أبق داود وـٚء افسف افًْٔٚن ؾّـ ٕٚم ؾِٔتقضٖملسو هيلع هللا ىلص: )رشقل اهلل 

رباط افسف أي افدبر ؾ٘ذا ٕامت افًغ اشتىِؼ افقـاء ؾُان يًْل افَٔية 

ميْة فِحدث ؾْٔتَض بف افقضقء وؿٔس بافْقم ما ظداه مما ذـر ٕٕف أبِغ 

 مـ افْقم ذم زوال آشتّساك.

ه ما دام ؤأي أن ادُّـ مًَدتف مـ إرض إذا ٕام ٓ يْتَض وضق (4)

ـٚن ديث أيب داود )ظذ هذه افهٍة ٕٕف فق خرج مْف رء ٕحس بف وحل

يْتيرون افًنٚء أخرة حتك ختٍؼ رؤوشٓؿ ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأصحٚب رشقل اهلل 

 (.يهِقن وٓ يتقضٗون
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ودس رجؾ امرأة ؽر حمرم بال حائؾ
(6)

ومس ؾرج آدمل بباضـ  

ـػ
(2)

. 

وؾرضف
(3)

: افْٔة
(4)

ويديف بّرؾَٔف ومسح بًض رأشف وؽسؾ وجٓف  

وؽسؾ رجِٔف بًُبٔف
(5)

وافستٔب 
(6)

. 

                                                           

وادراد بادالمسة:  [6ادائدة: ] ﴾ڄ ڄ ڃ﴿فَقفف تًاػ  (6)

 افِّس بدفٔؾ افَراءة ادتقاترة إخرى أو دستؿ.

 -ٓام ريض اهلل ظْ -دا رواه أصحاب افسْـ ظـ برسة بْت صٍقان  (2)

( وذم رواية مـ مس ذـره ؾال يهع حتك يتقضٖؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل 

 ( ؾٔنّؾ ذـر ٍٕسف وذـر ؽره.ويتقضٖ مـ مس افذـرفِْسائل )

أي ؾروض افقضقء وافٍرض اصىالحًا: هق جزء مـ افًّؾ  (3)

 ادىِقب ذظًا ؾ٘ذا اختؾ أو َٕص مل تهح افًبادة ادىِقبة.

( متٍؼ ظِٔف بٚفْٔٚت وإٕام فُؾ امرئ مٚ ٕقىإٕام اإلظامل ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (4)

ؾْٔقي ادتقضئ رؾع احلدث أو افىٓارة فِهالة وٕحقها مما يتقؿػ ؾًِف 

 ظذ افىٓارة أو يْقي افقضقء وتُقن افْٔة ادٍروضة ظْد ؽسؾ افقجف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿دل ظذ هذه ٕربًة ؿقفف تًاػ:  (5)

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[6ادائدة: ] ﴾ٺ ٺ ٺ

( رواه افسمذي وٕن ادَْقل مـ تقضٖ ـام أمرك اهللملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (6)

َِؾ مرتبًا.ملسو هيلع هللا ىلص وضقء رشقل اهلل  ُٕ  ذم أحاديثف افُثرة 
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: افتسّٔةوشْْف
(6)

وؽسؾ ـٍٔف ؿبؾ إدخاهلام اإلٕاء وادوّوة  

وآشتْناق واشتًٔاب رأشف
(2)

....................................... 

                                                           

ضِٛ دا روى افْسائل ب٘شْاد جٔد ظـ إٔس ريض اهلل ظْف ؿال: ) (6)

هؾ مع ملسو هيلع هللا ىلص: )( ؾَال وضقءًا ؾِؿ جيدوا مٚء ملسو هيلع هللا ىلصبًض أصحٚب افْبل 

يف اإلٕٚء افذي ؾٔف ادٚء ثؿ ؿٚل:  أحد مُْؿ مٚء ؾٖتك بامء ؾقضع يده

( أي ؿائِغ ذفؽ ظْد آبتداء بف ؿال إٔس ريض اهلل تقضٗوا بسؿ اهلل

أي  –ؾرأيٝ ادٚء يٍقر مـ بغ أصٚبًف حتك تقضٗوا ظـ آخرهؿ ظْف: )

 (.وـٕٚقا ٕحقًا مـ شبًغ –مجًٔٓؿ 

بادسح ودفٔؾ هذه افسْـ إربع ما رواه افبخاري ومسِؿ مـ  (2)

ملسو هيلع هللا ىلص وؿد شئؾ ظـ وضقء افْبل ظبد اهلل بـ زيد ريض اهلل ظْف  حديث

ـٍٖ ظذ يده مـ افتقر ٖؾملسو هيلع هللا ىلص ؾدظٚ بتقٍر مـ مٚء ؾتقضٖ هلؿ وضقء افْبل 

ًٚ ثؿ أدخؾ يده يف افتقر ؾّوّض واشتْنؼ واشتْثر  ؾٌسؾ يديف ثالث

ثؿ ؽسؾ يديف مرتغ إػ  بثالث ؽرؾٚت ثؿ أدخؾ يده ؾٌسؾ وجٓف ثالثًٚ 

ؾ يده ؾّسح رأشف ؾٖؿبؾ هبام وأدبر مرة واحدة ثؿ ؽسؾ ادرؾَغ ثؿ أدخ

( وافتقر: إٕاء مـ ٕحاس وادسْقن ظْد افناؾًٔة مسح رجِٔف إػ افًُبغ

تقضٖ ثالثًا رواية مسِؿ أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افرأس ثالثًا فًّقم 

 ؾ ظذ بٔان اجلقاز.ّثالثًا وحديث ادرة حي
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ومسح أذٕٔف
(6)

وختِٔؾ أصابًف وحلٔتف افُثة 
(2)

وتَديؿ يّْاه 
(3)

 

وافتثِٔث
(4)

وافقٓء 
(5)

.  

  

                                                           

ه افذهبل مـ حديث ظبد اهلل بـ زيد دا روى احلاـؿ وصححف وأؿر (6)

إٔف تقضٖ ؾّسح أذٕٔف بامء ؽر اداء ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل ظْف ذم صٍة وضقئف 

 افذي مسح بف رأشف.

( رواه افسمذي ـٚن خيِؾ حلٔتفملسو هيلع هللا ىلص )دا رواه ظامر بـ يارس أن افْبل  (2)

أشبغ افقضقء وخِؾ فَِٔط بـ صزة: )ملسو هيلع هللا ىلص وهق حديث صحٔح وفَقفف 

 فسمذي وصححف.( رواه ابغ إصٚبع

بـ ا( رواه أبق داود وا بّٔٚمُْؿوإذا تقضٖتؿ ؾٚبدؤملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (3)

 ماجف.

أٓ أريُؿ وضقء ذم صحٔح مسِؿ أن ظثامن ريض اهلل ظْف ؿال: ) (4)

ًٚ ثالثًٚ   (.رشقل اهلل ثؿ تقضٖ ثالث

أي افتتابع ذم افتىٓر بغ إظواء بحٔث يٌسؾ افثاين ؿبؾ جٍاف  (5)

 إول.
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 (1) :المسح على الخفين

وادسح ظذ اخلٍغ جيقز فَِّٔؿ يقمًا وفِٔة وفِّساؾر ثالثة أيام 

بِٔافٔٓـ مـ احلدث
(2) 

فبسٓام بًد ـامل ضٓر تام وإمُان مق ظِٔٓام وشس حمؾ  بؼط

افٌسؾ
(3)

  

                                                           

ظذ اخلٍغ جائز دل ظذ جقازه أحاديث ـثرة مْٓا ما روى  ادسح (6)

افبخاري ومسِؿ وافٍِظ فف ظـ جابر ريض اهلل ظْف إٔف بال ثؿ تقضٖ 

بٚل ملسو هيلع هللا ىلص ًٕؿ رأيٝ رشقل اهلل ومسح ظذ خٍٔف ؾَٔؾ فف تًٍؾ هذا ؾَال: )

 (.ثؿ تقضٖ ومسح ظذ خٍٔف

أي مـ  –ؿال احلسـ افبكي ريض اهلل ظْف: روى ادسح شبًقن ٍٕسًا 

ؾًاًل مْف وؿقًٓ وؿال اإلمام إظيؿ أبق حٍْٔة ريض اهلل ظْف:  –افهحابة 

ـافنّس ذم رابًة  –أي دفِٔف  –ما ؿِت بادسح ظذ اخلٍغ حتك أتاين 

 افْٓار.

حلديث ظع ريض اهلل ظْف )جًؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  (2)

ويبدأ َٔؿ( رواه مسِؿ، ثالثة أيام وفٔافٔٓـ فِّساؾر ويقمًا وفًِٔة فِّ

ابتداء  وؿت ادسح مـ احلدث بًد فبس اخلٍغ ٕٕف ظبادة مٗؿتة ؾاظتز

 .وؿتٓا مـ حغ جقاز ؾًِٓا

 أي ينسط جلقاز ادسح ظذ اخلٍغ: (3)

فٌِّرة وؿد هقى فْزع خٍل ملسو هيلع هللا ىلص: أن يِبسف بًد ضٓارة ـامِة فَقفف  -6

ظِٔٓام( رواه افبخاري افْبل دظٓام ؾ٘ين أدخِتٓام ضاهرتغ ؾّسح 

 ومسِؿ.

 إمُان متابًة ادق ظِٔٓا فَواء احلاجات افًادية. -2

ينسط أن يُقن اخلٍان شاتريـ دحؾ ؽسؾ افٍرض مـ افَدم إػ  -3

 افًُبغ.
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ؿِع ومتام مدتف ومقجب ؽسؾ ومبىِف
(6)

. 

مِقثوآشتْجاء جيب مـ : آشتْجٚء
(2)

ويسـ بحجارة ثؿ ماء 
(3)

 

وجيزئ بامء وثالثة أحجار يَْل هبا ادحؾ بؼضف
(4)

  

                                                           

 أي مبىالت ادسح ظذ اخلٍغ ثالثة:  (6)

 بخًِٓام أو خِع أحدمها شقاء ـان بَهد أو بٌر ؿهد. -6

ؽسؾ  ئاً يِزمف ذم هذه وافتل ؿبِٓا إن ـان متقضوإَواء اددة و -2

 رجِٔف ؾَط.

ومقجب ؽسؾ أي حهقل ما يقجب افٌسؾ دا روى افسمذي ظـ  -3

يٖمرٕا إذا ـْا مساؾريـ أٓ ملسو هيلع هللا ىلص صٍقان بـ ظسال إٔف ؿال: ـان رشقل اهلل 

 ْٕزع خٍاؾْا ثالثة أيام بِٔافٔٓـ إٓ مـ جْابة.

ج افْجس ادِقث مـ افٍرج ظـ آشتْجاء ذظًا: هق إزافة اخلار (2)

افٍرج بامء أو حجر وحُؿ آشتْجاء افقجقب مـ ـؾ خارج مـ ؿبؾ 

أو متْجس مِقث بٖن ـان مبِقًٓ أو رضبًا وافدفٔؾ ظذ  أو دبر ٕجس

وفٔستْٟ ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص وجقب آشتْجاء ما رواه افناؾًل وؽره أن افْبل 

 مـ افَرائـ.( وهق أمر وإمر فِقجقب ظْد افتجرد بثالثٜ أحجٚر

ٕن احلجر يَِؾ افْجاشة ب٘زافة ظْٔٓا واداء يذهب إثر ؾٔجتّع فف  (3)

 بذفؽ صحة وضٓارة وٕياؾة.

ظرؾت أن إؾوؾ فِّستْجل اجلّع بغ احلجر واداء فُامل  (4)

﮽  ﮾﴿ افىٓارة وافْياؾة ؿال تًاػ: ﮼  ﮻  ﮺   ﴾﮹
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ؿتهار وهذا اجلّع ظذ شبٔؾ آشتحباب ؾِق أراد آ [222]افبَرة: 

ظذ أحدمها أجزأه إٓ أن آؿتهار ظذ اداء أؾوؾ فذهابف بافًغ وإثر 

وفق اؿتك ظذ احلجر وهق ـؾ جامد ؿافع ضاهر ؽر حمسم ٓبد مـ 

مراظاة ذط احلجر وهق أن يُقن بثالث مسحات وأن يَْل ادحؾ وأن 

ْتَؾ وٓ يىرأ ظِٔف آخر وٓ جياوز صٍحتف ٓ جيػ افْجس وٓ ي

 وحنٍتف وٓ يهٔبف ماء وأن تُقن إحجار ضاهرة.
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وٓ يبقل مستَبؾ افَبِة وٓ مستدبرها بهحراء وجقباً 
(6)

وٓ ذم  

ماء راـد
(2)

وحتت صجرة مثّرة وضريؼ وطؾ 
(3)

وثَب 
(4)

ويسُت 
(5)

. 

                                                           

أي ما مل يُـ بْٔف وبغ افَبِة شاتر وذضف أن يرتٍع ثِثل ذراع وأن  (6)

ٓ يبًد ظْف أـثر مـ ثالثة أذرع ؾ٘ذا وجد افساتر ادذـقر ؾال حرمة وفُـ 

رها أيوًا أما إماــ ادًدة يستحب أن ٓ يستَبؾ افَبِة وٓ يستدب

 فَواء احلاجة ؾال حرمة وٓ ـراهة.

إٔف هنك أن ملسو هيلع هللا ىلص )روى مسِؿ وؽره ظـ جابر ريض اهلل ظْف ظـ افْبل  (2)

 (.يبٚل يف ادٚء افراـد

ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص روى مسِؿ وؽره ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف أن افْبل  (3)

افذي يتخذ يف ) ؟ ؿال:ؿافقا وما افًِإان يا رشقل اهللاتَقا افًِٕٚغ( )

 .ضريؼ افْٚس أو يف طِٓؿ(

روى أبق داود وؽره ظـ ظبد اهلل بـ رسجس ريض اهلل ظْف ؿال:  (4)

 (.ر وهق افثَٛ يف إرضحأن يبٚل يف اجل ملسو هيلع هللا ىلصهنك رشقل اهلل )

ويسُت أي أثْاء افبقل وافٌائط روى مسِؿ وؽره ظـ ابـ ظّر  (5)

يبقل ؾسِؿ ظِٔف ؾِؿ يرد  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجاًل مر ورشقل اهلل ريض اهلل ظْف )

 (.ظِٔف
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دخقل حنٍة ؾرجاً  مقجبف: افٌسؾ
(6)

............................. 

وخروج مْل
(2)

ومقت 
(3)

وحٔض 
(4)

وٍٕاس 
(5)

ووٓدة 
(6)

 . 

                                                           

ملسو هيلع هللا ىلص روى افبخاري ومسِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ظـ افْبل  (6)

( إذا جِس بغ صًبٓٚ إربع ثؿ جٓدهٚ ؾَد وجٛ ظِٔف افٌسؾؿال: )

 (.وإن مل يْزلوذم رواية دسِؿ )

: جاءت أم روى افبخاري ومسِؿ ظـ أم شِّة ريض اهلل ظْٓا ؿافت (2)

ؾَافت يا رشقل اهلل: إن اهلل ٓ يستحٔل مـ احلؼ ملسو هيلع هللا ىلص شِٔؿ إػ رشقل اهلل 

ًٕؿ إذا ملسو هيلع هللا ىلص: )ؾٓؾ ظذ ادرأة مـ ؽسؾ إذا هل احتِّت؟ ؾَال رشقل اهلل 

 (.-أي ادْل  –رأت ادٚء 

روى افبخاري ومسِؿ ظـ أم ظىٔة إٕهارية ريض اهلل ظْٓا ؿافت  (3)

ًٚ ؾٔت ابْتف ؾَال: )حغ تقملسو هيلع هللا ىلص دخؾ ظِْٔا رشقل اهلل  ( وذم اؽسِْٓٚ ثالث

أن رجاًل وؿهف بًره  -ريض اهلل ظْٓام  -افهحٔحغ ظـ ابـ ظباس 

اؽسِقه بامء وشدر ملسو هيلع هللا ىلص: )وهق حمرم ؾَال افْبل ملسو هيلع هللا ىلص وٕحـ مع افْبل 

 ( ومًْك وؿهف: رماه وداس ظَْف.وـٍْقه يف ثقبغ....

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ؿال تًاػ:  (4)

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﮽  ۓ ﮼   ﮻  ﮺

 تىٓرن: اؽتسِـ. [222: افبَرة] ﴾﮾

 ؿٔاشًا ظذ احلٔض ٕن دم افٍْاس دم حٔض متجّع. (5)

 ٕن افقفد اخلارج مًَْد مـ مْل. (6)
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: افْٔةوؾرضف
(6)

وؽسؾ ـؾ بؼتف وصًره 
(2)

. 

: افقضقءوشْْف
(3)

وافدفؽ 
(4)

وافقٓء 
(5)

. 

ويسـ
(6)

جلًّة 
(7)

............................ 

                                                           

 ( متٍؼ ظِٔف.إٕام إظامل بٚفْٔٚتحلديث ) (6)

ملسو هيلع هللا ىلص: وفَقفف  [6ادائدة: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿فَقفف تًاػ:  (2)

ادٚء ؾًؾ اهلل بف ـذا وـذا مـ  مـ ترك مقضع صًرة مـ جْٚبٜ مل يهبٓٚ)

( رواه أبق داود مـ حديث ظع ريض اهلل ظْف وؾٔف ؿال ظع ريض اهلل افْٚر

 ظْف: ؾّـ ثؿ ظاديت صًري وـان جيز صًره.

ملسو هيلع هللا ىلص: دا ذم افهحٔحغ مـ حديث ظائنة ريض اهلل ظْٓا أن افْبل  (3)

 (.فِهالةـٚن إذا اؽتسؾ مـ اجلْٚبٜ بدأ ؾٌسؾ يديف ثؿ يتقضٖ ـام يتقضٖ )

شتحبابف خروجًا مـ خالف مـ اهق إمرار افٔد ظذ اجلسد وؿِْا ب (4)

 أوجبف وهؿ ادافُٔة.

 أيوًا خروجًا مـ خالف مـ أوجبف وهؿ ادافُٔة. (5)

 أي افٌسؾ. (6)

(. رواه افبخاري إذا جٚء أحدـؿ إػ اجلًّٜ ؾٌِٔتسؾملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (7)

تقضٖ يقم اجلًّٜ ؾبٓٚ مـ ومسِؿ وسؾف ظـ افقجقب خز افسمذي )

 (.وًّٕٝ ومـ اؽتسؾ ؾٚفٌسؾ أؾوؾ
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وظٔد
(6)

وخسقف واشتسَاء 
(2)

وإشالم 
(3)

وإؾاؿة 
(4)

وإحرام 
(5)

 

ودخقل مُة
(6)

  

                                                           

ـان  -ريض اهلل ظْٓام  -دا روى مافؽ ذم ادقضٖ أن ظبد اهلل بـ ظّر  (6)

 يٌتسؾ يقم افٍىر ؿبؾ أن يٌدو إػ ادهذ.

 ؿٔاشًا ظذ اجلًّة. (2)

روى أبق داود وافسمذي ظـ ؿٔس بـ ظاصؿ ريض اهلل ظْف ؿال:  (3)

( ؿال أريد اإلشالم ؾٖمرين أن اؽتسؾ بامء وشدرملسو هيلع هللا ىلص أتٔٝ افْبل )

افسمذي: وافًّؾ ظِٔف ظْد أهؾ افًِؿ يستحبقن فِرجؾ إذا أشِؿ أن 

 يٌتسؾ ويٌسؾ ثٔابف.

ؽامء دا ذم افهحٔحغ ظـ ظائنة ريض اهلل إوإؾاؿة مـ جْقن أو  (4)

( ؾَِْا: ٓ هؿ أصذ افْٚسؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص ظْٓا ؿافت: ثَؾ رشقل اهلل 

( ؿافت: ؾًٍِْا ضًقا يل مٚء يف ادخوٛرشقل اهلل ؾَال: ) يْتيروٕؽ يا

 ؾاؽتسؾ......( احلديث وؿٔس باإلؽامء اجلْقن ٕٕف ذم مًْاه بؾ هق أوػ.

رأى افْبل إٔف ) -ريض اهلل ظْف  -روى افسمذي ظـ زيد بـ ثابت  (5)

 (.جترد إلهالفف واؽتسؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 – اهلل ظْٓام ريض -روى افبخاري ومسِؿ وافٍِظ فف ظـ ابـ ظّر  (6)

إٔف ـٚن ٓ يَدم مُٜ إٓ بٚت بذي ضقى حتك يهبح ويٌتسؾ ثؿ يدخؾ )

 (.إٔف ؾًِف ملسو هيلع هللا ىلصمُٜ هنٚرًا ويذـر ظـ افْبل 
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ووؿقف ظرؾة
(6)

ورمل اجلامر أيام افتؼيؼ ومـ ؽسؾ مٔت 
(2)

. 

افتّٔؿ
(3)

رشضف: 
(4)

ؾَد ماء أو خقف اشتًامفف :
(5)

ودخقل وؿت 
(6)

 

وضِب ؾاؿد
(7)

  
                                                           

ـٚن يٌتسؾ إلحرامف ) –ريض اهلل ظْٓام  -روى مافؽ ظـ ابـ ظّر  (6)

 (.ؿبؾ أن حيرم وفدخقل مُٜ وفقؿقؾف ظنٜٔ ظرؾٜ

مـ ؽسؾ مٔتًٚ ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص افْبل ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ظـ  (2)

( رواه اخلّسة وحسْف افسمذي وسؾف ظـ ؾٌِٔتسؾ ومـ محِف ؾِٔتقضٖ

و فٔس ظُِٔؿ يف ؽسؾ مٔتُؿ ؽسؾ إذا افقجقب خز احلاـؿ )

 (.ؽسِتّقه

افتّٔؿ فٌة: افَهد وذظًا: إيهال تراب ضٓقر إػ افقجف وافٔديـ  (3)

 بؼائط خمهقصة بْٔة خمهقصة.

 ذوط افتّٔؿ.ذضف أي  (4)

ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ؿال تًاػ  (5)

 .[6: ادائدة] ﴾ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

جًِٝ يل ؿال )ملسو هيلع هللا ىلص روى افبخاري ظـ جابر ريض اهلل ظْف أن افْبل  (6)

 يل إرض مسجدًا وضٓقرًا ؾٖيام رجؾ مـ أمتل أدرـتف افهالة ؾِٔهؾ(

افروايتان ظذ ( ؾدفت أيْام أدرـتْل افهالة متسحٝ وصِٔٝوظْد أمحد)

 إٔف يتّٔؿ ويهع إذا مل جيد اداء بًد دخقل وؿت افهالة.

ڃ ڃ ﴿أي جيب ظذ ؾاؿد اداء ضِبف ؿبؾ أن يتّٔؿ فَقفف تًاػ:  (7)

 .[6: ادائدة] ﴾ڃ ڃ چ
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وتراب
(6)

 . 

َٕؾ :وؾرضف
(2)

ؤٕة اشتباحة 
(3)

ومسح وجٓف ويديف بّرؾَٔف 
(4)

 

 وافستٔب. 

افتسّٔة وشْْف
(5)

 وتَديؿ يّْاه وافقٓء. 

احلدث ومبىِف
(6)

ورؤية ماء خارج افهالة وردة 
(7)

ويتّٔؿ فُؾ  

ؾرض
(8)

. 

                                                           

ؿهدوا اأي  [6 :ادائدة] ﴾چ چ چ﴿فَقفف تًاػ:  (6)

 فِتّٔؿ ترابًا ضٓقرًا.

مْٓا: هق افَْؾ وادراد بف َٕؾ ذع ذم بٔان ؾروض افتّٔؿ وإول  (2)

 افساب مـ مقضًف إػ افقجف وافٔديـ ذم افقؿت.

أي اشتباحة ما حيتاج إػ ضٓارة مـ صالة أو ضقاف وٕحق ذفؽ  (3)

( وجيب ؿرن افْٔة بافرضبة إٕام إظامل بٚفْٔٚتفِحديث ادتٍؼ ظِٔف )

 إوػ.

 .[6 ادائدة:] ﴾چ ڇ ڇ ڇ﴿ؿال تًاػ:  (4)

6]. 

ٕٕف ضٓارة بسبب احلدث ؾاشتحب ذـر اهلل تًاػ ظِٔف  ذم أوفف (5)

 ـافقضقء.

 ومبىِف أي افتّٔؿ احلدث وفق ظز بام أبىؾ افقضقء فُان أمجؾ. (6)

 هل ؿىع اإلشالم وافًٔاذ باهلل. (7)

ؿال:  –ريض اهلل ظْٓام  -روى افبَٔٓل ب٘شْاد صحٔح ظـ ابـ ظّر  (8)

 (.يتّٔؿ فُؾ صالة وإن مل حيدثؿال: )
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يّسحٓا ويتّٔؿ وٓ ئًد إن وضًت ظذ ضٓر وصٚحٛ جبرة
(6)

. 

 :الحيض والنفاس
واحلٔض

(2)

إمُإف بًد تسع شْغ 
(3)

وأؿِف يقم وفِٔة وأـثره مخسة  

ظؼ يقماً 
(4)

وأؿؾ افٍْاس حلية وأـثره شتقن يقماً  
(5)

ؾ٘ن ظز إـثر  

 ؾاشتحاضة وأؿؾ افىٓر مخسة ظؼ يقمًا وٓ حد ٕـثره.

                                                           

 ومل تزد ظذ ؿدر آشتّساك ومل تُـ ذم افقجف وافٔديـ.أي  (6)

احلٔض فٌة: افسٔالن وذظًا: هق افدم اخلارج مـ ؾرج ادرأة حال  (2)

صحتٓا مـ ؽر شبب افقٓدة وفق حاماًل ظذ إصح وهق رء ـتبف اهلل 

 ظذ بْات آدم.

أي أؿؾ زمـ يُّـ أن ييٓر ؾٔف احلٔض هق تسع شْغ وافدفٔؾ ظذ  (3)

 ذفؽ آشتَراء.ظذ 

 وافدفٔؾ ظذ ذفؽ آشتَراء. (4)

 ودفٔؾ ذفؽ آشتَراء أيوًا. (5)
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 :محرمات الحدث
وحيرم باحلدث افهالة

(6)

وافىقاف 
(2)

ومس ادهحػ ومحِف 
(3)

 

وباجلْابة إربًة وافَراءة
(4)

وافِبث بّسجد 
(5)

وباحلٔض وافٍْاس افستة  

افستة وافتّتع بغ افرسة وافرـبة إػ افٌسؾ
(6)

وافهقم إػ إَٓىاع 
(7)

 . 

                                                           

متٍؼ  ٓ يَبؾ اهلل صالة أحدـؿ إذا أحدث حتك يتقضٖ(ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (6)

 ظِٔف.

أخرجف  افىقاف بٚفبٔٝ صالة ؾٖؿِقا مـ افُالم(ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (2)

 افْسائل.

وفَقفف  [79: افقاؿًة] ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿فَقفف تًاػ:  (3)

( أخرجف مافؽ واحلاـؿ وصححف ٓ متس افَرآن إٓ وإٔٝ ضٚهرملسو هيلع هللا ىلص: )

 وأؿره افذهبل.

ًٚ مـ افَرآنملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (4) ( أخرجف ٓ يَرأ اجلْٛ وٓ احلٚئض صٔئ

 افسمذي وحسْف ادْذري.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿فَقفف تًاػ:  (5)
﮵  ﮶ ﮴  ﮳   [43افْساء: ] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

 ( أخرجف أبق داود.ادسجد حلٚئض وٓ جْٛٓ أحؾ ملسو هيلع هللا ىلص ) وؿال

مٚ شئؾ ظام حيؾ فِرجؾ مـ امرأتف وهل حائض ؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص ٕٕف  (6)

( رواه أبق داود ب٘شْاد جٔد ويستّر حتريؿ ذفؽ إػ أن يَْىع ؾقق اإلزار

 افدم وتٌتسؾ.

ـٚن دا ذم افهحٔحغ مـ حديث ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؿافت: ) (7)

( ْٗمر بَوٚء افهقم وٓ ٕٗمر بَوٚء افهالةؾ –أي احلٔض  –يهٔبْٚ 

وحيؾ افهقم بإَىاع افدم ؿبؾ افٍجر وٓ ينسط فهحة افهقم 

 آؽتسال.
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 المقصد الثالث 
 الصلاة 

اخلّس :مٍروضٓٚ
(6)

ظذ ـؾ مسِؿ بافغ ظاؿؾ 
(2)

. 

                                                           

ڻ ڻ ۀ ﴿إصؾ ذم مؼوظٔة افهالة آيات مْٓا ؿقفف تًاػ:  (6)

وأحاديث مْٓا  [613: افْساء] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ

وذـر مْٓٚ بْل اإلشالم ظذ مخس ) -ريض اهلل ظْٓام  -حديث ابـ ظّر 

ؾٍرض اهلل ظذ أمتل ( متٍؼ ظِٔف وجاء ذم حديث اإلرساء )إؿٚم افهالة

مخسغ صالة..... ؾراجًتف ؾَٚل: هل مخس وهل مخسقن ٓ يبدل افَقل 

( رواه افبخاري ومسِؿ ؿقفف هل مخس مـ حٔث افًٍؾ وهل فدي

 مخسقن مـ حٔث إجر.

 -ابـ ظباس دل ظذ ذط اإلشالم ما رواه افبخاري ومسِؿ ظـ  (2)

بًث مًاذا ريض اهلل ظْف إػ افّٔـ ؾَال: ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  -ريض اهلل ظْٓام 

ادظٓؿ إػ صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأين رشقل اهلل ؾ٘ن هؿ أضٚظقا فذفؽ )

( ودل ؾسض ظِٔٓؿ مخس صِقات يف ـؾ يقم وفِٜٔاؾٖظِّٓؿ أن اهلل ؿد 

رؾع ملسو هيلع هللا ىلص )ظـ افْبل  ظذ اصساط افبِقغ وافًَؾ حديث ظع ريض اهلل ظْف

أي  –افَِؿ ظـ ثالثٜ ظـ افْٚئؿ حتك يستَٔظ وظـ افهبل حتك حيتِؿ 

( رواه أبق داود وؽره ومع ظدم اؾساض وظـ ادجْقن حتك يًَؾ –يبِغ 

افهالة ظذ افهبل حتك يبِغ إٓ إٔف يٗمر هبا فسبع ويرضب ظِٔٓا فًؼ 

 فٔتًقد افًبادة.
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 :أوؿٚت افهالة

وؿت افيٓر مـ افزوال
(6)

إػ افزيادة ظذ طؾ ادثؾ وبف 
(2)

يدخؾ  

وؿت افًك وخيتار إػ مهر افيؾ مثِٔف
(3)

وجيقز إػ افٌروب 
(4)

وبف 
(5)

 

يدخؾ وؿت ادٌرب وجيقز إػ مٌٔب افنٍؼ إمحر
(6)

وبف 
يدخؾ وؿت  (7)

افًناء وجيقز إػ ضِقع افٍجر افثاين
(8)

وبف 
(9)

يدخؾ وؿت افهبح وخيتار  

إػ اإلشٍار
(61)

وجيقز إػ ضِقع افنّس 
(66)

. 

                                                           

 ء إػ افٌرب.هق مٔالن افنّس ظـ مْتهػ افسام (6)

 إصح دخقل وؿت افًك بافزيادة ظذ طؾ ادثؾ. (2)

 أي افقؿت افذي خيتار ظدم تٖخر افهالة ظْف مهر افيؾ مثِٔف. (3)

مـ أدرك رـًٜ مـ افًك ؿبؾ أن تٌرب افنّس ؾَد ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (4)

( أخرجف افبخاري ومسِؿ مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل أدرك افًك

 ظْف. 

 بٌروب افنّس. وبف أي (5)

 ( رواه مسِؿ.وؿٝ صالة ادٌرب مٚ مل يٌٛ افنٍؼملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (6)

 وبف أي بٌٔاب افنٍؼ إمحر. (7)

 وهق ادْتؼ ضقؤه مًسضًا بْقاحل افسامء يًَبف افؤاء. (8)

 وبف أي بىِقع افٍجر افثاين. (9)

 أي افقؿت افذي خيتار ظدم تٖخر صالة افٍجر ظْف هق اإلشٍار. (61)

مـ أدرك مـ افهبح رـًٜ ؿبؾ أن تىِع افنّس ؾَد ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (66)

 ( رواه افبخاري ومسِؿ.أدرك افهبح
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ٓ شبٛ فف وٓ يهع مٚ
(6)

: بًد صالة افهبح إػ افىِقع وافًك 

صٍرار إػ افٌروب وظْد افىِقع إػ آرتٍاع وآشتقاء إػ افزوال وآ

افٌروبإػ 
(2)

. 

                                                           

 وـذفؽ ما فف شبب متٖخر ـهالة آشتخارة. (6)

روى افبخاري ومسِؿ ظـ أيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْف ؿال:  (2)

ٓ صالة بًد افهبح حتك ترتٍع افنّس يَقل: )ملسو هيلع هللا ىلص شًّت رشقل اهلل 

( وادراد بافٍْل هْا افْٓل أي ًد افًك حتك تٌٔٛ افنّسوٓ صالة ب

ٓ يهِغ أحد ذم هذه إوؿات. وروى مسِؿ ظـ ظَبة بـ ظامر ريض 

يْٕٓٚٚ أن ٕهع ؾٔٓـ وأن  ملسو هيلع هللا ىلص ثالث شٚظٚت ـٚن رشقل اهللاهلل ظْف ؿال: )

َٕز مقتٕٚٚ حغ تىِع افنّس بٚزؽٜ حتك ترتٍع وحغ يَقم ؿٚئؿ 

 (. تؤػ افنّس فٌِروبافيٓرة حتك تزول وحغ

أما ماهلا شبب متَدم أو مَارن ؾتهذ ذم ـؾ إوؿات دا ذم افهحٔحغ 

مـ ٕيس صالة ؾِٔهؾ إذا ذـرهٚ ملسو هيلع هللا ىلص )ظـ إٔس ريض اهلل ظْف ظـ افْبل 

 ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ ٓ ـٍٚرة هلٚ إٓ ذفؽ وتال ؿقفف تًٚػ:

ٕم شِّة وؿد شٖفتف ظـ رـًتغ صالها بًد ملسو هيلع هللا ىلص ( وفَقفف [64:ضف]

إٕف أتٚين ٕٚس مـ ظبد افَٔس ؾنٌِقين ظـ افرـًتغ افِتغ بًد ) افًك:

( رواه افبخاري ومسِؿ ويستثْك مـ أوؿات افُراهة افيٓر ؾٓام هٚتٚن

َّٕا أمرٕا بافتبُر هلا وٓ ـراهة ذم ادسجد شتقاء يقم اجلًّة ٕوؿت آ

 احلرام ؾٓذا اشتثْاء مُاين مـ أوؿات افُراهة.
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افًٔدان واخلسقؾان وآشتسَاء ومسْقهنٚ
(6)

ورـًتان ؿبؾ افٍجر 
(2)

 

وؿبؾ افيٓر وبًده وبًد ادٌرب وبًد افًناء
(3)

  

  

                                                           

مٗـدًا تٖـٔدًا زائدًا ظـ ؽرها افًٔدان افٍىر  ومسْقهنا أي شْاً  (6)

وإضحك واخلسقؾان افنّس وافَّر وآشتسَاء ٓشتَالهلا وضِب 

 اجلامظة ؾٔٓا وشتٖيت مٍهِة ذم ـالم ادهْػ رمحف اهلل.

مل يُـ روى افبخاري ومسِؿ ظـ ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؿافت: ) (2)

 (.ظذ رـًتل افٍجر ظذ يشء مـ افْقاؾؾ أصد تًٚهدا مْف ملسو هيلع هللا ىلصافْبل 

ؿال:  -ريض اهلل ظْٓام  -روى افبخاري ومسِؿ ظـ ابـ ظّر  (3)

ـًٚت رـًتغ ؿبؾ افيٓر ورـًتغ بًدهٚ رظؼ  ملسو هيلع هللا ىلصحٍيٝ مـ افْبل )

ورـًتغ بًد ادٌرب يف بٔتف ورـًتغ بًد افًنٚء يف بٔتف ورـًتغ ؿبؾ 

افرـًات  (. ؾٓذهؾٔٓٚ ملسو هيلع هللا ىلصصالة افهبح ـٕٚٝ شٚظٜ ٓ ُيْدَخُؾ ظذ افْبل 

 افًؼ ادذـقرة ذم هذا احلديث آـد مـ ؽرها.
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وافقتر
(6)

ٕدب زيادة رـًتغ ؿبؾ افيٓر ورـًتغ بًده 
(2)

  

                                                           

أؿؾ افقتر رـًة وأوشىف ثالث رـًات وأـثره إحدى ظؼ رـًة  (6)

)افقتر ملسو هيلع هللا ىلص: ؿال: ؿال افْبل  -ريض اهلل ظْٓام  -روى مسِؿ ظـ ابـ ظّر 

 ـٚن رشقل اهلل( وظـ ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؿافت: )رـًٜ مـ آخر افِٔؾ

ٍرغ مـ صالة افًنٚء إػ افٍجر إحدى ظؼ رـًٜ يهع مٚ بغ أن ي ملسو هيلع هللا ىلص

( أخرجف افبخاري ومسِؿ وافٍِظ يسِؿ بغ ـؾ رـًتغ ويقتر بقاحدة

 فف. 

ملسو هيلع هللا ىلص: وروى أبق داود ظـ أيب أيقب ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

ؾّـ أحٛ أن يقتر بخّس  –أي مؼوع ومىِقب  –افقتر حؼ )

ومـ أحٛ أن يقتر بقاحدة ؾًٍِٔؾ ومـ أحٛ أن يقتر بثالث ؾًٍِٔؾ 

 (.ؾًٍِٔؾ

مـ يَقل: )ملسو هيلع هللا ىلص حلديث أم حبٔبة ريض اهلل ظْٓا ؿافت: شًّت افْبل  (2)

ًٚ بًدهٚ حرمف اهلل ظذ افْٚر ( أخرجف صذ أربع رـًٚت ؿبؾ افيٓر وأربً

 أبق داود وافسمذي وصححف.

ملسو هيلع هللا ىلص: واجلًّة ـافيٓر ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

( رواه مسِؿ وروى أحدـؿ اجلًّٜ ؾِٔهؾ بًدهٚ أربًًٚ  إذا صذ)

ـٚن يهع ؿبؾ اجلًّٜ أربًٚ افسمذي أن ابـ مسًقد ريض اهلل ظْف )

( وافياهر إٔف تقؿٔػ أي ظِّف ابـ مسًقد مـ ؾًؾ افْبل وبًدهٚ أربًٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص.



64 

 

وأربع ؿبؾ افًك
(6)

وافوحك 
(2)

 

                                                           

ملسو هيلع هللا ىلص دا رواه افسمذي وحسْف ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْف أن افْبل  (6)

( ويهِٔٓا رـًتغ رـًتغ دا ءا صذ ؿبؾ افًك أربًٚرحؿ اهلل امرؿال: )

يهع ؿبؾ  ملسو هيلع هللا ىلصـٚن افْبل رواه افسمذي وؽره ظـ ظع ريض اهلل ظْف )

 (.افًك أربع رـًٚت يٍهؾ بْٔٓـ بٚفتسِٔؿ

ويستحب أن يهع رـًتغ خٍٍٔتغ ؿبؾ صالة ادٌرب دا رواه افبخاري 

ٜ ؾ٘ذا أذن ادٗذن فهالة ـْٚ بٚدديْومسِؿ ظـ إٔس ريض اهلل ظْف ؿال: )

ادٌرب ابتدروا افسقاري ؾرـًقن رـًتغ رـًتغ حتك إن افٌريٛ 

 (.فٔدخؾ ادسجد ؾٔحسٛ أن افهالة ؿد صِٔٝ مـ ـثرة مـ يهِٔٓٚ

ملسو هيلع هللا ىلص: ويستحب أيوًا أن يهع رـًتغ خٍٍٔتغ ؿبؾ صالة افًناء فَقفف 

( ٚفثٜ دـ صٚءيف افث) ثؿ ؿال: بغ ـؾ أذإغ صالة بغ ـؾ أذإغ صالة()

 رواه افبخاري ومسِؿ. أذإغ أي إذان واإلؿامة.

أوصٚين روى افبخاري ومسِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: ) (2)

خِٔع بثالث صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر ورـًتل افوحك وأن أوتر 

( وأؿِٓا رـًتان وأـثرها ثامن رـًات وإؾوؾ أن يٍهؾ ؿبؾ أن إٔٚم

صذ يقم افٍتح شبحٜ افوحك ثامن رـًٚت  ملسو هيلع هللا ىلصٕٕف  )بغ ـؾ رـًتغ

( رواه أبق داود، ووؿتٓا مـ ارتٍاع افنّس حتك يسِؿ مـ ـؾ رـًتغ

صالة إوابغ ملسو هيلع هللا ىلص: )افزوال وإؾوؾ ؾًِٓا ظْد ميض ربع افْٓار فَقفف 

( رواه مسِؿ، رموت افٍهال: إذا رموٝ افٍهٚل مـ افوحك

 ؾهٔؾ وهق وفد افْاؿة.احسؿت مـ حر افرمواء، وافٍهال: مجع 
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وافساويح
(6)

وصالة افِٔؾ 
(2)

. 

  

                                                           

وتسّك ؿٔام رموان وهل ظؼون رـًة ذم ـؾ فِٔة مـ فٔايل  (6)

رموان يهع ـؾ رـًتغ بتسِّٔة ووؿتٓا بغ صالة افًناء وصالة 

مـ ؿٚم رموٚن إيامٕٚ واحتسٚبٚ ؽٍر فف ملسو هيلع هللا ىلص: )افٍجر وتهذ ؿبؾ افقتر ؿال 

با إخالصًا هلل ( متٍؼ ظِٔف إيامٕا تهديًَا بٖٕف حؼ احتسامٚ تَدم مـ ذٕبف

 تًاػ.

چ ڇ ڇ ڇ ﴿ وؾوِٓا ظئؿ وثقاهبا جزيؾ ؿال تًاػ: (2)

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ[ ﴿79: اإلرساء] ﴾ڇ ڍ

وظـ أيب [ 67: افذاريات] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ [64: افٍرؿان]

أي افهالة أؾوؾ بًد ملسو هيلع هللا ىلص هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: شئؾ رشقل اهلل 

 مسِؿ.( رواه افهالة يف جقف افِٔؾادُتقبة ؿال: )
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 :أركان الصلاة
: افْٔةوأرـٚهنٚ

(6)

وافَٔام 
(2)

وتُبرة اإلحرام وافٍاحتة وافتسّٔة آية  

افىّْٖٕٔة ذم ومْٓا وافرـقع وآظتدال وافسجقد مرتغ وافًَقد بْٔٓام 

افُؾ
(3)

  

                                                           

 .( متٍؼ ظِٔفإٕام إظامل بٚفْٔٚتحلديث ) (6)

حلديث ظّران بـ حهغ ريض اهلل ظْف ؿال: ـإت يب بقاشر  (2)

صؾ ؿٚئام ؾ٘ن مل تستىع ؾَٚظدا ؾ٘ن ظـ افهالة ؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص ؾسٖفت افْبل 

 ( رواه افبخاري.مل تستىع ؾًذ جْٛ

ملسو هيلع هللا ىلص افْبل روى افبخاري ومسِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف أن  (3)

ؾرد افْبل ملسو هيلع هللا ىلص دخؾ ادسجد ؾدخؾ رجؾ ؾهذ ثؿ جاء ؾسِؿ ظذ افْبل 

( ثؿ جاء ؾسِؿ ظذ ارجع ؾهؾ ؾٕ٘ؽ مل تهؾ ؾهذظِٔف افسالم ؾَال: )

( ؾَال: وافذي بًثؽ ارجع ؾهؾ ؾٕ٘ؽ مل تهؾ ثالثٚؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص افْبل 

 إذا ؿّٝ إػ افهالة ؾُز ثؿ اؿرأ مٚباحلؼ ما أحسـ ؽره ؾًِّْل ؾَال: )

تٔرس مًؽ مـ افَرآن ثؿ ارـع حتك تىّئـ راـًٚ ثؿ ارؾع حتك تًتدل 

ؿٚئام ثؿ اشجد حتك تىّئـ شٚجدا ثؿ ارؾع حتك تىّئـ جٚفسٚ ثؿ اشجد 

ثؿ ( وظْد ابـ حبان )حتك تىّئـ شٚجدا ثؿ اؾًؾ ذفؽ يف صالتؽ ـِٓٚ

ٓ صالة دـ مل يَرأ بٍٚحتٜ وهل افٍاحتة وذم افهحٔحغ ) اؿرأ بٖم افَرآن(

( ثؿ اؿرأ مٚ تٔرس مًؽ مـ افَرآن( وهذه افرواية مٍرسة فرواية )فُتٚبا

 ؾاؾٓؿ.
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وافتنٓد إخر
(6)

وافًَقد ؾٔف 
(2)

................................. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ـٚن رشقل اهلل دا روى مسِؿ ظـ ابـ ظباس ريض اهلل ظْف ؿال: ) (6)

يًِّْٚ افتنٓد ـام يًِّْٚ افسقرة مـ افَرآن ؾُٚن يَقل افتحٔٚت ملسو هيلع هللا ىلص 

هلل ادبٚرـٚت افهِقات افىٔبٚت هلل افسالم ظِٔؽ أهيٚ افْبل ورمحٜ ا

وبرـٚتف افسالم ظِْٔٚ وظذ ظبٚد اهلل افهٚحلغ أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل 

 .وأصٓد أن حمّدا رشقل اهلل(

دا رواه افبخاري ظـ أيب محٔد افساظدي ريض اهلل ظْف ذم صٍة  (2)

وإذا جِس يف افرـًٜ أخرة ؿدم رجِف افٔرسى وٕهٛ ملسو هيلع هللا ىلص )صالتف 

اجب ؾُان واجبا ـافَٔام ( وٕٕف حمؾ ذـر وإخرى وؿًد ظذ مًَدتف

 فَراءة افٍاحتة.
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ؾٔفملسو هيلع هللا ىلص وافهالة ظذ افْبل 
(6)

وافتسِّٔة 
(2)

وافستٔبإوػ  
(3)

. 

وظـ ؿًقد  ويهع مـ ظجز ذم افٍرض ظـ افَٔام ؿاظداً 

موىجًاً 
(4)

. 

 

                                                           

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿فَقفف تًاػ  (6)

وؿد أمجع افًِامء  [56: إحزاب] ﴾چ چ چ ڇ ڇ

ظذ أهنا ٓ دمب ذم ؽر افهالة ؾتًغ وجقهبا ؾٔٓا وؿد أخرج ابـ حبان 

واحلاـؿ وصححف ظـ ابـ مسًقد ريض اهلل ظْف ذم افسٗال ظـ ـٍٔٔة 

ـٔػ ٕهع ظِٔؽ إذا ٕحـ صِْٔا ظِٔؽ ذم صالتْا ملسو هيلع هللا ىلص افهالة ظِٔف 

وادْاشب افهالة ملسو هيلع هللا ىلص ( ؾٓذا يًغ أن حمؾ افهالة ظِٔف ؿقفقا....ؾَال: )

هلا آخر افهالة ؾقجبت ذم اجلِقس إخر بًد افتنٓد وأؿؾ افهالة 

 افِٓؿ صؾ ظذ حمّد.ملسو هيلع هللا ىلص ظذ افْبل 

ـان خيتؿ افهالة بافتسِٔؿ رواه مسِؿ مـ حديث ظائنة ملسو هيلع هللا ىلص ٕٕف  (2)

 ريض اهلل ظْٓا.

وؿد  يتّقين أصع(أصِقا ـام رذم احلديث افهحٔح: )ملسو هيلع هللا ىلص فَقفف  (3)

 م مرتبا.صذ ظِٔف افهالة وافسال

 حلديث ظّران افسابؼ. (4)
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وأبًٚضٓٚ
(6)

ؾٔف وؿْقت ملسو هيلع هللا ىلص افتنٓد إول وافهالة ظذ افْبل  

افهبح
(2)

ووتر ٕهػ رموان إخر 
(3)

. 

هتٚئٚوهٔ
(4)

ذان واإلؿامة ؿبِٓا: إ
(5)

ورؾع يديف مع افتحرم وافرـقع  

افتنٓد إولوآظتدال وافَٔام مـ 
(6)

  

                                                           

إبًاض: هل افتل دمز بسجقد افسٓق إن ترـت وشّٔت بذفؽ  (6)

ٕهنا دا تٖـدت باجلز بافسجقد أصبٓت إبًاض احلََٔٔة وهل 

 .إرـان

ملسو هيلع هللا ىلص ـٚن رشقل اهلل روى احلاـؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: ) (2)

افهبح يف افرـًٜ افثٕٜٚٔ رؾع يديف إذا رؾع رأشف مـ افرـقع يف صالة 

 ( احلديثيدظق هبذا افدظٚء افِٓؿ اهدين ؾّٔـ هديٝ......

أن أيب بـ ـًٛ ريض اهلل ظْف أمٓؿ يًْل يف رموٚن دا ظْد أيب داود ) (3)

 (.وـٚن يَْٝ يف افْهػ أخر مـ رموٚن

 ت: هل افتل ٓ حتتاج إػ شجقد افسٓق إن ترـت.ئااهلٔ (4)

 فهِقات ادٍروضة إذ ٓ يٗذن فٌرها.أي ؿبؾ ا (5)

رأيٝ ؿال ) -ريض اهلل ظْٓام  -(روى افبخاري ومسِؿ ظـ ابـ ظّر 6)

اؾتتح افتُبر يف افهالة ؾرؾع يديف حغ يُز حتك ملسو هيلع هللا ىلص رأيٝ افْبل )

جيًِٓام حذو مُْبٔف وإذا ـز فِرـقع ؾًؾ مثِف وإذا ؿٚل شّع اهلل دـ 

ًٍؾ ذفؽ حغ يسجد وٓ محده ؾًؾ مثِف وؿٚل ربْٚ وفؽ احلّد وٓ ي

 (.حغ يرؾع رأشف مـ افسجقد
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ووضع يّْاه ظذ ـقع يرساه
(6)

ودظاء افتقجف 
(2)

وافتًقذ 
(3)

وافتٖمغ 
(4)

 

وافسقرة
(5)

إلرساراواجلٓر و 
(6)

بحرضة رجؾ وٓ دمٓر امرأة 
(7)

  

                                                           

رؾع ملسو هيلع هللا ىلص رأى افْبل خلز مسِؿ ظـ وائؾ بـ حجر ريض اهلل ظْف إٔف ) (6)

 (.يديف حغ دخؾ يف افهالة ثؿ وضع يده افّْٔك ظذ افٔرسى

إٔف ـان إذا ؿام ملسو هيلع هللا ىلص روى مسِؿ ظـ ظع ريض اهلل ظْف ظـ رشقل اهلل  (2)

فِذي ؾىر افسّقات وإرض حٍْٔٚ وجٓٝ وجٓل إػ افهالة ؿال: )

ومٚ إٔٚ مـ ادؼـغ إن صاليت وٕسُل وحمٔٚي وممٚيت هلل رب افًٚدغ ٓ 

 (.رشيؽ فف وبذفؽ أمرت وإٔٚ مـ ادسِّغ

 ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿فَقفف تًاػ:  (3)

 .[98: افْحؾ]

إذا ؿٚل اإلمٚم ؽر ادٌوقب ظِٔٓؿ وٓ افوٚفغ ؾَقفقا ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (4)

رواه  ؾٕ٘ف مـ واؾؼ ؿقفف ؿقل ادالئُٜ ؽٍرفف مٚ تَدم مـ ذٕبف(ؾَقفقا آمغ 

 (.إذا أمـ اإلمٚم ؾٖمْقاافبخاري ومسِؿ وظْد أيب داود )

أي ؿراءهتا بًد افٍاحتة ذم افرـًتغ إوفٔغ دا رواه افبخاري ومسِؿ  (5)

ـٚن يَرأ بٖم افُتٚب ملسو هيلع هللا ىلص )ومسِؿ ظـ أيب ؿتادة ريض اهلل ظْف أن افْبل 

فرـًتغ إوفٔغ مـ صالة افيٓر وصالة افًك ويف وشقرة مًٓٚ يف ا

 .(روايٜ وهُذا يًٍؾ يف افهبح

جيٓر ذم افهبح وأوفٔل ادٌرب وافًناء وذم اجلًّة وافًٔديـ  (6)

وخسقف افَّر وآشتسَاء وافساويح ووتر رموان ويرس ؾٔام ظدا 

 ذفؽ.

 ٕن صقهتا ؾتْة ؾال ترؾًف ظْد إجإب. (7)
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وافتُبر فالٕتَال
(6)

وافتسّٔع فالظتدال وافتسبٔح ذم افرـقع  

وافسجقد
(2)

ؿابوا يّْاه ووضع يديف ذم افتنٓد ظذ ؾخذيف ٕاذا يرساه  

إٓ ادسبحة
(3)

وآؾساش ذم اجلِسات وافتقرك ذم إخرة 
(4)

  

                                                           

إٔف ـٚن يهع ومسِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف )روى افبخاري  (6)

هبؿ ؾُٔز ـِام خٍض ورؾع ؾ٘ذا إكف ؿٚل: إين ٕصبُٓؿ صالة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص( برشقل اهلل

صِٔٝ مع افْبل ذات روى مسِؿ ظـ حذيٍة ريض اهلل ظْف ؿال: ) (2)

فِٜٔ وؾٔف ثؿ رـع ؾجًؾ يَقل شبحٚن ريب افًئؿ..... ثؿ شجد ؾَٚل: 

 .(شبحٚن ريب إظذ

ملسو هيلع هللا ىلص ذم صٍة جِقشف  -ريض اهلل ظْٓام  -روى مسِؿ ظـ ابـ ظّر  (3)

ـٚن إذا جِس يف افهالة وضع ـٍف افّْٔك ظذ ؾخذه افّْٔك ؿال: )

أصٚبًف ـِٓٚ وأصٚر ب٘صبًف افتل تع اإلهبٚم ووضع ـٍف افٔرسى ظذ 

 (.ؾخذه افٔرسى

ل: دا رواه افبخاري مـ حديث أيب محٔد افساظدي ريض اهلل ظْف ؿا (4)

ؾ٘ذا جِس يف وؾٔف )ملسو هيلع هللا ىلص..... إٔا ـْت أحٍيُؿ فهالة رشقل اهلل 

افرـًتغ جِس ظذ رجِف افٔرسى وٕهٛ افّْٔك وإذا جِس يف افرـًٜ 

 (.مًَدتفظذ أخرة ؿدم رجِف افٔرسى وٕهٛ إخرى وؿًد 
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وافتسِّٔة افثإٔة
(6)

ؤٕة اخلروج مـ افهالة 
(2)

وجماؾاة افرجؾ  

مرؾَٔف وإؿالل بىْف ذم افسجقد
(3)

. 

: اإلشالمورشوضٓٚ
(4)

وضٓر مـ احلدث 
(5)

واخلبث ذم بدٕف وثقبف  

ومُإف
(6)

 

                                                           

ـْٝ ؿال: ) –ريض اهلل ظْٓام  -روى مسِؿ ظـ ظبد اهلل بـ افزبر  (6)

 (.ظـ ئّْف وظـ يسٚره حتك يرى بٔٚض خدهأرى رشقل اهلل يسِؿ 

 مراظاة خلالف مـ أوجبف. (2)

جياذم يرؾع ويباظد وإؿالل بىْف يًْل ظدم محؾ رء مْٓا ظذ ؾخذيف  (3)

ملسو هيلع هللا ىلص دا روى أبق داود ظـ أيب محٔد ريض اهلل ظْف ذم صٍة صالة رشقل اهلل 

 (.وإذا شجد ؾرج بغ ؾخذيف ؽر حٚمؾ بىْف ظذ يشء مـ ؾخذيفؿال: )

 ٕهنا ظبادة وٓ تهح افًبادة مـ ـاؾر. (4)

( رواه مسِؿ وادراد ٓ يَبؾ اهلل صالة بٌر ضٓقرملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (5)

 بافىٓقر ؾًؾ افىٓارة.

يًْل أن مـ ذوط صحة افهالة افىٓارة مـ افْجس ذم افبدن  (6)

إذا فٍاضّة بْت أيب حبٔش ريض اهلل ظْٓا: )ملسو هيلع هللا ىلص وافثقب وادُان فَقفف 

( وٜ ؾدظل افهالة وإذا أدبرت ؾٚؽسع ظْؽ افدم وصعأؿبِٝ احلٔ

ذم ملسو هيلع هللا ىلص وفَقفف [ 4: اددثر] ﴾ڭ ۇ﴿أخرجف افستة وفَقفف تًاػ: 

( أخرجف صبقا ظِٔف ذٕقبٚ مـ مٚءحديث إظرايب افذي بال ذم ادسجد: )

 افبخاري ومسِؿ وافذٕقب: افدفق افًئؿ.
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وشس افًقرة
(6)

ما بغ افرسة وافرـبة وهل فِرجؾ 
(2)

وفِحرة مجٔع  

بدهنا ؽر وجٓٓا وـٍٔٓا
(3)

وظِّف بدخقل افقؿت 
(4)

واشتَبال افَبِة 
(5)

إٓ  

إٓ ذم ؿتال
(6)

  
                                                           

إظراف: ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿فَقفف تًاػ:  (6)

( ادراد بف افثٔٚب يف افهالة: )-ريض اهلل ظْٓام  -ؿال ابـ ظباس  [36

( رواه أبق داود ٓ يَبؾ اهلل صالة حٚئض إٓ بخامرملسو هيلع هللا ىلص: )وفَقفف 

 وافسمذي وادراد باحلائض: افبافغ.

 ( رواه أمحد وافبَٔٓل.ظقرة ادٗمـ مٚ بغ رستف إػ رـبتفملسو هيلع هللا ىلص:)فَقفف  (2)

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ﴿ذم افهالة فَقفف تًاػ:  (3)

وجٓٓٚ : )-ريض اهلل ظْٓؿ  -ؿال ابـ ظباس وظائنة  [36افْقر: ]

 ( رواه افبَٔٓل أما خارج افهالة ظْد إجإب ؾُِٓا ظقرة.وـٍٔٓٚ

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿فَقفف تًاػ:  (4)

 أي ؾريوة حمدودة موبقضة بٖوؿات وجيب أن تَع ؾٔٓا. [613: افْساء]

ے ے  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿فَقفف تًاػ:  (5)

﮲  وافنىر: هق اجلٓة وادراد  [644افبَرة: ] ﴾ۓ ۓ

ملسو هيلع هللا ىلص بادسجد احلرام هْا افًُبة ٍٕسٓا وشّٔت ـًبة ٓرتٍاظٓا وفَقفف 

إذا ؿّٝ إػ افهالة ؾٖشبغ فِّزء صالتف وهق خالد بـ راؾع افزرؿل: )

 ( رواه افبخاري ومسِؿ وأبق داود.افقضقء ثؿ اشتَبؾ افَبِٜ ؾُز

ذا شئؾ ظـ صالة إ)ـان  –ريض اهلل ظْٓام  -دا رواه ٕاؾع أن ابـ ظّر  (6)

يتَدم اإلمٚم وضٚئٍٜ مـ افْٚس ؾذـر صٍتٓٚ ؿٚل ؾ٘ن صالة اخلقف ؿال: )

 أو رـبٕٚٚ –ؿٔٚمٚ ظذ أؿدامٓؿ  –ـٚن خقف أصد مـ ذفؽ صِقا رجٚٓ 

بـ ظّر ذـر ذفؽ آ أرى ؿال ٕاؾع: ) مستَبع افَبِٜ أو ؽر مستَبِٔٓٚ(

 رواه افبخاري.ملسو هيلع هللا ىلص(  ظـ رشقل اهلل إٓ
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وٕاؾِة شٍر
وؾًؾ ـثر ومٍىر اً وترك ـالم ظّد (6)

(2)

وتٌر افْٔة 
(3)

 

وإن ٕابف رء شبح وإن ٕاهبا رء صٍَت
(4)

. 

                                                           

ـٚن رشقل ؿآ:) –ريض اهلل ظْٓؿ  -دا روى جابر وظبد اهلل بـ ظّر  (6)

يهع ظذ راحِتف حٔٞ تقجٓٝ بف ؾ٘ذا أراد افٍريوٜ ٕزل ؾٚشتَبؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

( رواه افبخاري وجيقز ذفؽ ذم افسٍر افىقيؾ وافَهر حتك ٓ افَبِٜ

افْقاؾؾ و إن أمُـ اشتَبال افَبِة وهق راـب يَْىع افسر وحياؾظ ظذ 

وجب آشتَبال ظْد افتحرم بافهالة ؾَط ثؿ يسر إػ مَهده دا رواه 

إذا ـٚن يف افسٍر وأراد أن  ملسو هيلع هللا ىلص ـٚن رشقل اهللإٔس ريض اهلل ظْف ؿال: )

 رواه يهع ظذ راحِتف اشتَبؾ افَبِٜ وـز ثؿ صذ حٔٞ تقجٓٝ بف(

 أبق داود ب٘شْاد حسـ.

ٕن هذه مقإع فهحة افهالة، وادقإع: مجع مإع وهق ذم افٌِة:  (2)

احلائؾ، وذظا: ما يِزم مـ وجقده افًدم وٓ يِزم مـ ظدمف وجقد وٓ 

ظدم فذاتف، ؾ٘ذا وجد ادإع ذم افهالة ؾسدت وبىِت افهالة بف وافٍرق 

بغ افؼط وادإع أن افؼط أمر وجقدي جيب وجقده وتقؾره فهحة 

 وادإع أمر ظدمل جيب إًدامف وؾَدإف فهحة افهالة.افهالة 

ن يتحرز أوـذا افسدد ؾٔٓا أو تًَِٔٓا بقء ٕٕف ذط ذم افْٔة  (3)

 ادهع ظام يْاؿض جزمٓا إػ افتسِٔؿ.

مـ رابف يشء يف صالتف ؾِٔسبح ؾٕ٘ف إذا شبح افتٍٝ إفٔف ملسو هيلع هللا ىلص )فَقفف  (4)

 ( رواه افبخاري ومسِؿ.وإٕام افتهٍٔؼ فِْسٚء
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 ؾقات رــ أو ذط. ومبىالهتٚ:

وشجدتٚ افسٓق شْٜ
(6)

ؿبؾ افسالم 
(2)

فسٓق ما يبىؾ ظّده 
(3)

وفسك  

بًض ٓ شْة
(4)

ؾ٘ن تذـر رـْا أتك بف وبْك ظِٔف إن ؿرب افزمان 
(5)

وإن  

صؽ ذم ظدد أخذ بإؿؾ وشجد فِسٓق
(6)

. 

                                                           

هذا حُّف وإٕام ـان شجقد افسٓق شْة ٕٕف مل يؼع فسك واجب  (6)

 بؾ يًٍؾ دا ٓ جيب ؾال جيب هق.

إذا هذا حمِف دا رواه أبق شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْف أن افْبل ؿال: ) (2)

صؽ أحدـؿ يف صالتف ؾِؿ يدر ـؿ صذ ثالثٚ أم أربًٚ ؾِٔىرح افنؽ 

 ؿبؾ أن يسِؿ ؾ٘ن ـٚن صذ وفٔبـ ظذ مٚ اشتَٔـ ثؿ يسجد شجدتغ

ًٚ ٕربع ـٕٚتٚ ترؽٔاًم فِنٔىٚن ( مخسٚ صًٍـ فف صالتف وإن ـٚن صذ إمتٚم

 رواه مسِؿ.

أي يؼع شجقد افسٓق فًٍؾ ما يبىؾ ظّده إذا ؾًِف ٕاشٔا ـام إذا  (3)

 ٕاشًٔا. اً زاد رـقظًا أو شجقد

أي يؼع شجقد افسٓق فسك بًض مـ أبًاض افهالة وٓ يؼع  (4)

 سك شْة أي هٔئة مـ هٔئات افهالة.ف

 أي ما مل يتِبس بّثِف. (5)

 حلديث أيب شًٔد اخلدري ادتَدم. (6)
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ذم ؽر اجلًّة ؾرض ـٍاية واجلامظٜ
(6)

ويِزم ادٖمقم أن يْقهيا 
(2)

وأن  

ٓ يتَدم ظذ إمامف
(3)

يًِؿ بهالتف وأن 
(4)

  

 

 

 

                                                           

مٚ مـ ثالثٜ ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص دا رواه أبق داود وصححف ابـ حبان ظـ افْبل  (6)

شتحقذ اافهالة إٓ ( وذم رواية )يف ؿريٜ أو بدو ٓ تَٚم ؾٔٓؿ اجلامظٜ

 واشتقػ ظِٔٓؿ وحقهلؿ إفٔف.( أي ؽِبٓؿ ظِٔٓؿ افنٔىٚن

إٕام ملسو هيلع هللا ىلص: )فٔهح اؿتداؤه ويُقن فف ثقاب اجلامظة ظّال بَقفف  (2)

 ( متٍؼ ظِٔف.ظامل بٚفْٔٚتإ

وافًزة بافًَب ذم حال افهالة ؿائام وبإفٔة ذم صالة افَاظد  (3)

وباجلْب ذم صالة ادوىجع وبافرأس ذم صالة ادستَِل ودفٔؾ هذا 

( رواه إٕام جًؾ اإلمٚم فٔٗتؿ بفملسو هيلع هللا ىلص: )ؿقفف افؼط فهحة آؿتداء 

 افبخاري.

ينسط فهحة آؿتداء أن يًِؿ ادٖمقم بإتَآت اإلمام فٔتُّـ مـ  (4)

مـ متابًتف وذفؽ بٖن يراه أو يرى بًض صػ يهع وراءه أو يسّع 

 مبٌِا يبِغ بهقتف إتَال اإلمام.
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وأن يَرب مْف ذم ؽر مسجد بال حائؾ
(6)

ويٗم صبل 
(2)

ٓ امرأة  

فذـر
وٓ أمل فَارئ (3)

(4)

. 

فهالة رباظٔة مٗداة دساؾر شتة ظؼ ؾرشخا ذم ؽر  وافَك

مًهٔة إذا ٕقاه مع افتحرم
(5)

بغ افيٓر وافًك وبغ  اجلّعوجيقز  

                                                           

فٔيٓر صًار ينسط ذم آؿتداء أن يًد اإلمام وادٖمقم جمتًّغ  (6)

اجلامظة ؾ٘ذا ـان اإلمام وادٖمقم ذم ادسجد صح آؿتداء وإن بًدت 

ادساؾة ٕن ادجتًّغ ذم ادسجد جمتًّقن إلؿامة اجلامظة ومٗدون 

فنًارها وٕن ـؾ مقضع مـ ادسجد مقضع اجلامظة وإذا ـان اإلمام 

 وادٖمقم خارج ادسجد ـٖن ـإا ذم ؾواء واشع ـهحراء ؾٔنسط أن

تُقن ادساؾة بْٔٓام ؽر بًٔدة وؿدر افبًد بثالثامئة ذراع هاصّل تَريبا 

( مسًا وهذا مٖخقذ مـ ظرف افْاس ؿدياًم ؾًٔدون 651أي حقايل )

 افْاس مع هذه ادساؾة جمتًّغ.

 أي ممٔز. (2)

 أي ٓ يهح اؿتداء رجؾ بامرأة. (3)

 ؿراءة افٍاحتة.أي ٓ يهح اؿتداء ؿارئ بٖمل، وإمل: مـ ٓ حيسـ  (4)

أي جيقز ؿك افهالة افرباظٔة افتل يٗدهيا ذم حال افسٍر إذا ـان  (5)

ـِٔق تَريبا  86شٍره ضقياًل وهق أربًة برد تساوي شتة ظؼ ؾرشخًا و

ذيىة أن يُقن شٍره ذم ؽر مًهٔة ٕن افرخص ٓ تْاط بادًايص 

 وذيىة أن يْقي افَك مع اإلحرام.
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ادٌرب وافًناء ذم وؿت أحدمها بؼضف
(6)

وفَِّٔؿ ذم ادىر وؿت  

إوػ
(2)

 . 

إٔقاع ؾ٘ن ـان افًدو ذم ؽر افَبِة ؾِتحرس ؾرؿة  وصالة اخلقف

ثؿ يهع بإخرى رـًة ثؿ تتؿ
ثؿ تٖيت افٍرؿة إوػ ؾتهع مًف افرـًة  (3)

افثإٔة وتتؿ
(4)

ويسِؿ هبا 
(5)

  

  

                                                           

ديؿ افستٔب بْٔٓام ؤٕة اجلّع وادقآة بْٔٓام وذضف ذم مجع افتَ (6)

 ودوام افسٍر وذضف ذم افتٖخر ٕٔة اجلّع ذم افقؿت ودوام افسٍر.

أي جيّع بسبب ادىر مجع تَديؿ ؾَط بؼط وجقد ادىر أول  (2)

افهالتغ وظْد افسالم مـ إوػ فٔتحَؼ افًذر فِجّع وٓ بد أن يُقن 

ُقن افهالة مجاظة ذم مهذ أو مسجد ادىر بحٔث يبؾ افثقب وأن ت

 بًٔد ظـ باب افدار ظرؾا بحٔث يتٖذى بادىر ذم ضريَة.

 أي فٍْسٓا وتسِؿ. (3)

 أي فٍْسٓا افرـًة افثإٔة. (4)

ات ظّـ صٓد رشقل اهلل  (5) روى افبخاري ومسِؿ ظـ صافح بـ خقَّ

مًف صٍٝ أن ضٚئٍٜ صذ يقم ذات افرؿاع صالة اخلقف )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

افًدو ؾهذ بٚفتل مًف رـًٜ ثؿ ثبٝ ؿٚئاًم وأمتقا ٍٕٕسٓؿ وضٚئٍٜ وجٚه 

ثؿ إكؾقا ؾهٍقا وجٚه افًدو وجٚءت افىٚئٍٜ إخرى ؾهذ هبؿ 

ًٚ و متقا ٍٕٕسٓؿ ثؿ شِؿ أافرـًٜ افتل بَٔٝ مـ صالتف ثؿ ثبٝ جٚفس

 (.هبؿ
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وإن ـان ذم افَبِة صٍٓؿ صٍغ وأحرم هبؿ وشجد مًف صػ 

ؾ٘ذا رؾع شجدوا وحلَقهوحرس آخر 
(6)

وإن افتحؿ احلرب صِقا ـٔػ  

أمُـ وفق إيامء ورـبإاً 
(2)

. 

رـًتان دمب ظذ ـؾ مسِؿ مُِػ وصالة اجلًّٜ
(3)

ذـر حر  

صحٔح مستقضـ
(4)

 . 

                                                           

ؿٚم افْبل ؿال: ) -ريض اهلل ظْٓام  -روى افبخاري ظـ ابـ ظباس  (6)

مًف ؾُز وـزوا مًف ورـع ٕٚس مْٓؿ ثؿ شجد  وؿٚم افْٚسملسو هيلع هللا ىلص 

  .وشجدوا مًف

ثؿ ؿٚم فِثٕٜٚٔ ؾَٚم افذيـ شجدوا وحرشقا إلخقاهنؿ وأتٝ افىٚئٍٜ 

إخرى ؾرـًقا وشجدوا مًف وافْٚس ـِٓؿ يف صالة وفُـ حيرس 

 (.بًوٓؿ بًوٚ

ذم صٍة صالة  -ريض اهلل ظْٓام  -روى افبخاري ظـ ابـ ظّر  (2)

خقف هق أصد مـ ذفؽ صِقا رجآ ؿٔاما ظذ أؿدامٓؿ اخلقف ؾ٘ن ـان 

ٓ أرى أو رـبإا مستَبع افَبِة أو ؽر مستَبِٔٓا ؿال مافؽ: ؿال ٕاؾع: )

 ملسو هيلع هللا ىلص(. ظبد اهلل بـ ظّر ذـر ذفؽ إٓ ظـ رشقل اهلل

 أي بافغ ظاؿؾ. (3)

آشتٔىان مًْاه اإلؿامة وظدم افسٍر ودل ظذ هذه إربًة إخرة  (4)

مـ ـٚن ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص فدارؿىْل ظـ جابر ريض اهلل ظْف ظـ افْبل ما رواه ا

( يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر ؾًِٔف اجلًّٜ إٓ امرأة ومسٚؾرًا وظبدًا ومريوًٚ 

ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص وظْد أيب داود ظـ ضارق بـ صٓاب ريض اهلل ظْف ظـ افْبل 

اجلًّٜ حؼ واجٛ ظذ ـؾ مسِؿ يف مجٚظٜ إٓ أربًٜ ظبد ممِقك أو امرأة )

 (.ل أو مريضأو صب
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إبْٔةورشائىٓٚ 
(6)

واجلامظة بٖربًغ بهٍة افقجقب 
(2)

وافقؿت 
(3)

 

ؾ٘ن خرج
(4)

صِقا طٓرا وتَديؿ خىبتغ جيب أن يَقم 
(5)

ويهع ظذ  

افْبل ويقيص بتَقى اهلل ظز وجؾ ؾٔٓام ويًَد بْٔٓام ويَرأ آية ذم أحدمها 

ويدظق فِّٗمْغ ذم افثإٔة
(6)

. 

 

 

                                                           

مل  وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص أي أن تُقن افبِد مكا أو ؿرية ٕن افْبل  (6)

يهِقها إٓ هُذا وـإت ؿبائؾ إظراب مَّٔغ حقل ادديْة وما ـإقا 

 ملسو هيلع هللا ىلص.يهِقهنا وما أمرهؿ افْبل 

دل ظذ اصساط هذا افًدد ما رواه افدارؿىْل وافبَٔٓل ظـ جابر  (2)

( أن يف ـؾ أربًغ ؾام ؾقق ذفؽ مجًٜموٝ افسْٜ ريض اهلل ظْف ؿال: )

وروى أبق داود ظـ ـًب بـ مافؽ ريض اهلل ظْف أن أول مـ مجع هبؿ 

 أشًد بـ زرارة ريض اهلل ظْف وـإقا يقمئذ أربًغ.

 وهق وؿت افيٓر مـ زوال افنّس إػ ادثؾ. (3)

 أي افقؿت ادذـقر. (4)

ومسِؿ ظـ ابـ ؾٔٓا أي ذم اخلىبتغ وجيِس بْٔٓام روى افبخاري  (5)

خيىٛ ؿٚئاًم ثؿ يًَد ثؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ـٚن افْبلؿال: ) -ريض اهلل ظْٓام  -ظّر 

 (.يَقم ـام تًٍِقن أن

 بَل مـ إرـان محد اهلل تًاػ ؾٔٓام. (6)
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افٌسؾ وافتْئػ وافتىٔب وفبس إبٔض وذم اخلىبة  وشْْٓٚ

اإلٕهات
(6)

وخيٍػ افتحٔة 
(2)

. 

 

 

 

 

                                                           

روى افبخاري وؽره ظـ شِامن افٍارد ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال  (6)

ضٓر ٓ يٌتسؾ رجؾ يقم اجلًّٜ ويتىٓر مٚ اشتىٚع مـ ملسو هيلع هللا ىلص: )افْبل 

ويدهـ مـ دهْف أو يّس مـ ضٔٛ بٔتف ثؿ خيرج ؾال يٍرق بغ اثْغ ثؿ 

وظْد  يْهٝ إذا تُِؿ اإلمٚم إٓ ؽٍر فف مٚ بْٔف وبغ اجلًّٜ إخرى(

أمحد وفبس مـ أحسـ ثٔابف واخترت افبٔض خلز افسمذي افبسقا مـ 

ار ذم ثٔابُؿ افبٔاض ؾ٘هنا مـ خر ثٔابُؿ وـٍْقا ؾٔٓا مقتاـؿ. وروى افبز

 (.ـٚن يَِؿ أطٚؾره ويَص صٚربف يقم اجلًّٜملسو هيلع هللا ىلص  إٔفمسْده )

إذا ملسو هيلع هللا ىلص: )روى مسِؿ ظـ جابر ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل  (2)

( جٚء أحدـؿ يقم اجلًّٜ واإلمٚم خيىٛ ؾِرـع رـًتغ وفٔتجقز ؾٔٓام

 أي خيٍٍٓام.
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رـًتان وصالة افًٔد
(6)

افثإٔة ويسـ افتُبر ذم إوػ شبًًا وذم  

مخسًا شقى تُبريت اإلحرام وافَٔام
(2)

وخىبتان بًدها 
(3)

وافتُبر فِٔتل  

افًٔد إػ افتحرم هبام
(4)

  

                                                           

ر وصالة افٍىروى افْسائل مـ حديث ظّر ريض اهلل ظْف إٔف ؿال: ) (6)

وظذ ملسو هيلع هللا ىلص(  رـًتٚن وصالة إضحك رـًتٚن... ثؿ ؿٚل ظذ فسٚن حمّد

 هذا اإلمجاع.

ـز يف افًٔديـ ملسو هيلع هللا ىلص  أن افْبلظـ ظّرو بـ ظقن ادزين ريض اهلل ظْف ) (2)

ًٚ ؿبؾ افَراءة ًٚ ؿبؾ افَراءة ويف أخرة مخس ( رواه افسمذي يف إوػ شبً

 ملسو هيلع هللا ىلص.وؿال: هق أحسـ رء ذم هذا افباب ظـ افْبل 

يُز ذم إوػ تسًًا وذم افثإٔة شبًًا روى افبخاري ومسِؿ ظـ ابـ  (3)

ريض  -وأبق بُر وظّر ملسو هيلع هللا ىلص  ـٚن افْبلؿال: ) -ريض اهلل ظْٓام  -ظّر 

(. وروى افناؾًل رمحف اهلل تًاػ يهِقن افًٔديـ ؿبؾ اخلىبٜ -اهلل ظْٓام 

اإلمٚم يف  افسْٜ أن خيىٛذم إم ظـ ظبٔد اهلل بـ ظبد اهلل بـ ظتبة ؿال: )

افسْٜ ( وروى افبَٔٓل ظْف ؿال: )افًٔديـ خىبتغ يٍهؾ بْٔٓام بجِقس

 يأ - ىأن تٍتتح اخلىبٜ بتسع تُبرات تسى وافثٕٜٚٔ بسبع تُبرات تس

 (.-متتٚفٜٔ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿فَقفف تًاػ:  (4)

هذا ذم تُبر ظٔد افٍىر وؿٔس  [685 :افبَرة] ﴾ې ې

 بف إضحك.
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وخِػ افٍريوة مـ صبح يقم ظرؾة إػ ظك آخر أيام افتؼيؼ
(6)

. 

رـًتان ذم ـؾ رـًة رـقظان ويسـ إضافة افَراءة  صالة افُسقف

وتسبٔح افرـقع وافسجقد
(2)

  

  

                                                           

ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص  أن افْبل) –ريض اهلل ظْٓام  -ظـ ظع وظامر  روى احلاـؿ (6)

جيٓر يف ادُتقبٚت ببسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ وـٚن يَْٝ يف صالة افٍجر 

وـٚن يُز مـ يقم ظرؾٜ صالة افٌداة ويَىًٓٚ صالة افًك آخر أيٚم 

( وؿال: هذا حديث صحٔح اإلشْاد وٓ أظِؿ ذم رواتف مْسقبًا افتؼيؼ

 د بهالة افٌداة صالة افٍجر.إػ اجلرح وادرا

خسٍٝ روى افبخاري ومسِؿ ظـ ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؿافت: ) (2)

بٚفْٚس ؾَٚم ؾٖضٚل ملسو هيلع هللا ىلص  ؾهذ رشقل اهللملسو هيلع هللا ىلص  افنّس يف ظٓد رشقل اهلل

افَٔٚم ثؿ رـع ؾٖضٚل افرـقع ثؿ ؿٚم ؾٖضٚل افَٔٚم وهق دون افَٔٚم إول 

شجد ؾٖضٚل افسجقد ثؿ رـع ؾٖضٚل افرـقع وهق دون افرـقع إول ثؿ 

ثؿ ؾًؾ يف افرـًٜ افثٕٜٚٔ مثؾ مٚ ؾًؾ يف إوػ ثؿ إكف وؿد إجِٝ 

افنّس ؾخىٛ افْٚس ؾحّد اهلل وأثْك ظِٔف ثؿ ؿٚل: )إن افنّس 

وافَّر آيتٚن مـ آيٚت اهلل ٓ يْخسٍٚن دقت أحد وٓ حلٔٚتف ؾ٘ذا رأيتؿ 

 .ذفؽ ؾٚدظقا اهلل وـزوا وصِقا وتهدؿقا(
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اخلسقف وٓواجلٓر ذم 
(6)

 ذم صالة افُسقف وخىبتان بًدها. 

ـافًٔد صالة آشتسَٚء
(2)

ويٖمرهؿ اإلمام بافتقبة ورد اديامل  

وصقم ثالثة أيام ثؿ خيرج هبؿ ذم افرابع ذم ثٔاب بذفة وختنع
(3)

ويهع  

هبؿ ثؿ خيىب ويُثر مـ آشتٌٍار وافدظاء
(4)

. 

 

 

 

                                                           

جٓر ذم صالة افُسقف بؾ اإلرسار دا رواه افسمذي وؿال: أي وٓ  (6)

 صذ بْٚ افْبلحسـ صحٔح ظـ شّرة بـ جْدب ريض اهلل ظْف ؿال: )

ًٚ ملسو هيلع هللا ىلص  ( وجيٓر ذم اخلسقف ٕهنا يف ـسقف افنّس ٓ ٕسّع فف صقت

 فِٔٔة.

ريض اهلل  -روى افبخاري ومسِؿ ظـ ظبد اهلل بـ زيد بـ ظاصؿ  (2)

ج إػ ادهذ ؾٚشتسَك ؾٚشتَبؾ افَبِٜ وؿِٛ خرملسو هيلع هللا ىلص  أن افْبل) –ظْٓام 

( جٓر ؾٔٓام بٚفَراءة( وذم رواية ظْد افبخاري )رداءه وصذ رـًتغ

وؿد شئؾ  -ريض اهلل ظْٓام  -وظْد أيب داود وافسمذي ظـ ابـ ظباس 

 (.وصذ رـًتغ ـام يهع يف افًٔدآشتسَاء ؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص ظـ صالتف 

 تجابة افدظاء.ٕن هلذه إمقر أثرًا ذم اش (3)

 بهدق تقجف وإخالص ٕٔة دا ذم ذفؽ مـ اشتْزال افرمحة. (4)
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دؾْف ؾرض ـٍايةؽسؾ ادٔت وتٍُْٔف وافهالة ظِٔف واجلْٚئز 
(6)

 

وافنٓٔد ذم مًرـة افٍُار ٓ يٌسؾ وٓ يهذ ظِٔف
(2)

وافسَط يٌسؾ إن  

ٍٕخ ؾٔف افروح ويهذ ظِٔف إن سخ
(3)

ويسـ إيثار افٌسؾ بسدر ذم  

إوػ وـاؾقر ذم إخرة
(4)

ويٍُـ بثالث فٍائػ 
(5)

وادرأة ب٘زار ومخار  

وؿّٔص وفٍاؾتغ
(6)

. 

ٕاويا ثؿ يَرأ افٍاحتة ثؿ يُز ثؿ يهع افهالة ظِٔف أن يُز وؾرض 

 ثؿ يُز ثؿ يدظق فِّٔت ثؿ يُز ثؿ يسِؿ.ملسو هيلع هللا ىلص ظذ افْبل 

                                                           

 أمجع ادسِّقن ظذ وجقب هذه إمقر إربًة وجقبًا ـٍائًٔا. (6)

أمر يف ؿتذ أحد بدؾْٓؿ يف ملسو هيلع هللا ىلص  أن افْبلخلز افبخاري ريض اهلل ظْف ) (2)

 (.دمٚئٓؿ ومل يٌسِقا ومل يهؾ ظِٔٓؿ

ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص ظـ جابر ريض اهلل ظْف ظـ افْبل  حلديث افسمذي وؽره (3)

 (.افىٍؾ ٓ يهذ ظِٔف وٓ يرث وٓ يقرث حتك يستٓؾ)

دل ظذ ذفؽ ما رواه افبخاري ومسِؿ ظـ أم ظىٔة إٕهارية  (4)

اؽسِْٓٚ ثالثًٚ وٕحـ ٌٕسؾ ابْتف ؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص ؿافت: دخؾ ظِْٔا رشقل اهلل 

ًٚ أو أـثر مـ ذفؽ إن رأيتـ بامء وشدر وا جًِـ يف أخرة ـٚؾقرًا أو مخس

 .أو صٔئٚ مـ ـٚؾقر وابدأن بّٔٚمْٔٓٚ ومقاضع افقضقء مْٓٚ(

ـٍـ ؿافت: ) -ريض اهلل ظْٓا  -روى افبخاري ومسِؿ ظـ ظائنة  (5)

يف ثالثٜ أثقاب بٔض شحقفٜٔ فٔس ؾٔٓٚ ؿّٔص وٓ ملسو هيلع هللا ىلص  رشقل اهلل

 (.ظاممٜ

ٓا ذم ذفؽ ـام أمر أن تٍُـ ابْتف أم ـِثقم ريض اهلل ظْملسو هيلع هللا ىلص ٕن افْبل  (6)

 ـام أخرجف أبق داود.
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مستَبال وجيٛ دؾْف
(6)

ويسـ 
(2)

ذم حلد وتسىٔح افَز بال بْاء  

ودمهٔص
(3)

افتًزية مـ دؾْف إػ ثالثة أيامو 
(4)

  

                                                           

 فَِبِة. (6)

أي افدؾـ ذم حلد روى مسِؿ ظـ شًد بـ أيب وؿاص ريض اهلل ظْف  (2)

احلدوا يل حلدا وإهبقا ظع افِبـ ٕهبٚ ـام صْع إٔف ؿال ذم مرض مقتف: )

 (. وافِحد: هق افنؼ حتت اجلإب افَبع مـ افَز.برشقل اهلل

ظع بـ أيب ضافب ريض اهلل ظْف ؿال  فِْٓل ظـ هذا روى مسِؿ ظـ (3)

أن ٓ ملسو هيلع هللا ىلص  بًثْل ظِٔف رشقل اهللأٓ أبًثؽ ظذ مٚ ٕيب اهلٔاج إشدي: )

(. متثآ: صقرة وادراد هْا رؾٚ إٓ شقيتفـٚٓ إٓ ضّستف وٓ ؿزا منـتدع متث

ـان ذي روح مـ ادجسامت ضّستف حمقتف أو درشتف مؼؾا مرتًٍا  ما

اع ؿِٔؾ حتك يتّٔز إٔف ؿز. وروى مسِؿ ظـ شقيتف مع إرض بارتٍ

أن جيهص افَز وأن يًَد ظِٔف ملسو هيلع هللا ىلص  هنك رشقل اهللجابر ريض اهلل ظْف )

 (.وأن يبْك ظِٔف

مٚ مـ مسِؿ يًزي أخٚه إٔف ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افْبل  ماجفبـ ادا رواه  (4)

( يًزي أخاه حيثف ظذ بّهٔبٜ إٓ ـسٚه اهلل مـ حِؾ افُرامٜ يقم افَٔٚمٜ

ويقاشٔف بّثؾ ؿقفف أظيؿ اهلل أجرك وتُره بًد ثالثة أيام إٓ  افهز

دساؾر ٕن احلزن يْتٓل هبا ؽافبًا ؾال يستحسـ دمديده ـام يُره تُرارها 

وإوػ أن تُقن بًد افدؾـ ٓصتٌال أهؾ ادٔت بتجٓٔزه إٓ إن اصتد 

 حزهنؿ ؾتَديّٓا أوػ مقاشاة هلؿ.
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وجيقز افبُاء
(6)

بال ٕقح وصؼ ثقب 
(2)

. 

                                                           

بؾ مقتف دا ظذ وفده إبراهٔؿ ؿبُك ملسو هيلع هللا ىلص روى افبخاري ومسِؿ إٔف  (6)

إن افًغ تدمع وافَِٛ حيزن وٓ َٕقل إٓ مٚ ) رآه جيقد بٍْسف وؿال

( وروى مسِؿ ظـ أيب هريرة ٕقنويريض ربْٚ وإٕٚ بٍراؿؽ يٚ إبراهٔؿ دحز

 (.ؿز أمف ؾبُك وأبُكملسو هيلع هللا ىلص  زار افْبلريض اهلل ظْف ؿال )

ظْف ؿال: ؿال  وروى افبخاري ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد ريض اهلل (2)

فٔس مْٚ مـ فىؿ اخلدود وصؼ اجلٔقب ودظٚ بدظقى ملسو هيلع هللا ىلص )افْبل 

( فىؿ: رضب اجلٔقب: مجع جٔب وهق ؾتحة افثقب مـ جٓة اجلٚهِٜٔ

افًْؼ أي صؼ ثٔابف مـ ٕاحٔة اجلٔب، بدظقى اجلاهِٔة: ؿال ما ـان يَقفف 

 أهؾ اجلاهِٔة مثؾ واظوداه يا شْد افبٔت وٕحقها.



88 

 

 المقصد الرابع
  (1)في الزكاة

إٕام دمب ظذ ـؾ مسِؿ حر تام ادِؽ
(2)

ذم اإلبؾ وافبَر وافٌْؿ  

بؼط افْهاب
(3)

واحلقل 
(4)

وافسقم 
(5)

. 

                                                           

امء وافزيادة. وذظًا: اشؿ دا خرج مـ مال أو بدن افزـاة فٌة: افْ (6)

ظذ وجف خمهقص وهل ؾرض ورــ مـ أرـان اإلشالم ؾرضت ذم 

ڱ ڱ ﴿افسْة افثإٔة مـ اهلجرة ودفٔؾ وجقهبا ؿقفف تًاػ: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿وؿقفف تًاػ:  [43: افبَرة] ﴾ڱ ں

افتقبة: ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

دًاذ حغ بًثف ملسو هيلع هللا ىلص ( وؿقل افْبل ظذ مخسبْل اإلشالم وحديث ) [613

أظِّٓؿ أن اهلل اؾسض ظِٔٓؿ صدؿٜ تٗخذ مـ أؽْٔٚئٓؿ ؾسد إػ افّٔـ: )

وافًِامء  -ريض اهلل ظْٓام  -( رواه اجلامظة ظـ ابـ ظباس ظذ ؾَرائٓؿ

 .جمًّقن ظذ وجقب افزـاة

 خرج بف ادِؽ افؤًػ ـِّؽ ادُاتب. (2)

 ادهْػ.وشٖٔيت بٔإف ذم ـالم  (3)

أي حقٓن احلقل أي مرور شْة ؿّرية ـامِة ظذ مِؽ افْهاب  (4)

 ( رواه أبق داود.ٓ زـٚة يف مٚل حتك حيقل ظِٔف احلقلملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف 

يف ـؾ شٚئّٜ إبؾ يف أربًغ بْٝ ملسو هيلع هللا ىلص: )هق افرظل ذم ـأل مباح فَقفف  (5)

يف صدؿٜ افٌْؿ يف شٚئّتٓٚ إذا ـٕٚٝ ( رواه أبق داود وحديث )فبقن

 ( أخرجف افبخاري.ًغ إػ ظؼيـ ومئٜ صٚةأرب
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وذم افذهب وافٍوة ذم ؽر ُحع مباح
(6)

وذم ظروض افتجارة 
(2)

 

بؼط افْهاب وذم ادَتاتات اختٔارا مـ زرع ورضب وظْب بؼط 

افْهاب
(3)

. 

                                                           

أي دمب افزـاة ذم افذهب وافٍوة ويستثْك مـ ذفؽ احلع ادباح  (6)

 ؾٕ٘ف ٓ دمب ؾٔف افزـاة.

أي دمب افزـاة ذم ظروض افتجارة وينسط فقجقب افزـاة ذم  (2)

افذهب وافٍوة وظروض افتجارة حقٓن احلقل وبِقغ افْهاب وشٖٔيت 

 بٔإف.

ب افزـاة ذم افزروع وافثامر بؼط افْهاب وشٖٔيت بٔإف ذم أي دم (3)

 ـالم ادهْػ.
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مخسة ؾْهٚب اإلبؾ
(6)

إػ أربع وظؼيـ صاةوذم ـؾ مخس  
(2)

وذم  

مخسة وظؼيـ بْت خماض
(3)

وشت وثالثغ بْت فبقن 
(4)

وشت وأربًغ  

حَة
(5)

وإحدى وشتغ جذظة 
(6)

وشت وشبًغ بْتا فبقن وإحدى  

وتسًغ حَتان ومائة واحدى وظؼيـ ثالث بْات فبقن ثؿ ذم ـؾ 

 أربًغ بْت فبقن وذم ـؾ مخسغ حَة.

ثالثقن وؾٔٓا تبٔع وٕهٚب افبَر
(7)

وأربًقن مسْة 
(8)

. 

                                                           

فٔس ؾٔام دون مخس ذود ملسو هيلع هللا ىلص: )أي أؿؾ ٕهاب اإلبؾ مخس فَقفف  (6)

 ( متٍؼ ظِٔف.صدؿٜ

يًْل إذا زادت ظذ اخلّسة إوػ مخسًا ثإٔة ؾٍٔٓا صاة مواؾة إػ  (2)

ظؼيـ أربع صٔاه افناة إوػ وهُذا ذم مخسة ظؼ ثالث صٔاه وذم 

 واإلمجاع مًَْد ظذ هذه ادَادير.

 وهل افتل هلا شْة مـ اإلبؾ ودخِت ذم افثإٔة. (3)

 وهل افتل أمتت شْتغ ودخِت ذم افثافثة. (4)

 وهل افتل أمتت ثالث شْغ ودخِت ذم افرابًة. (5)

 وهل افتل أمتت أربع شْغ ودخِت ذم اخلامسة. (6)

وهق افذي أتؿ شْة  ةوؾٔٓا تبٔع أو تبًٔ أؿؾ ٕهاب افبَر ثالثقن (7)

 ودخؾ ذم افثإٔة ودفٔؾ ذفؽ اإلمجاع.

أي ذم أربًغ مـ افبَر مسْة وهل افتل أمتت افسْتغ ودخِت ذم  (8)

 افثافثة ودفٔؾ ذفؽ اإلمجاع.
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أربًقن وٕهٚب افٌْؿ
(6)

وؾٔٓا صاة جذظة ضٖن أو ثْٔة مًز وذم  

مائة وإحدى وظؼيـ صاتان وذم مائتغ وواحدة ثالث صٔاه ثؿ ذم ـؾ 

مائة صاة
(2)

 . 

ـامل واحد ومٚل اخلِٔىغ
(3)

إن احتد ادراح 
(4)

وادرسح 
(5)

وادؼع 
(6)

 

وادؼع
(6)

ادرظكو 
(7)

وافراظل 
(8)

وافٍحؾ 
(9)

ومقضع احلِٔب 
(61)

. 

                                                           

ويف صدؿٜ افٌْؿ يف أؿؾ ٕهاب افٌْؿ أربًقن حلديث أيب بُر ) (6)

( أخرجف افبخاري أي مٚئٜ صٚةشٚئّتٓٚ إذا ـٕٚٝ أربًغ إػ ظؼيـ و

افقاجب ؾٔٓا صاة جذظة ضٖن: وهل ماهلا شْة أوثْٔة مًز وهل ماهلا 

 شْتان.

 .فإلمجاع ذم ـؾ ذفؽ (2)

 أي يزـٔان زـاة ادال افقاحد بافؼوط افتل ذـرها ادهْػ. (3)

 أي مٖوى اداصٔة وادراد بآحتاد أن يُقن منسـًا بْٔٓام وإن تًدد. (4)

 ادُان افذي دمّع ؾٔف اداصٔة فتساق إػ ادرظك.هق  (5)

ادراد بف ادؼب أي ادُان افذي تؼب مْف اداصٔة ؾٓق مقضع  (6)

ذهبا وادراد باحتاد ادؼع ظدم افتّٔٔز بحٔث ٓ ختتص ماصٔة ـؾ مْٓام 

 بّؼب ؾال يرض تًدده مـ ؽر متٔز.

 ة.بٍتح ادٔؿ اشؿ فِّقضع افذي ترظك ؾٔف اداصٔ (7)

 وادراد باحتاد افراظل أن ٓ ختتص ماصٔة ـؾ واحد براع وإن تًدد. (8)

أي افذـر افذي يرضب اداصٔة وادراد باحتاده أن ٓ ختتص ماصٔة  (9)

أحدمها بٍحؾ وختتص ماصٔة أخر بٍحؾ ؾال يرض افتًدد مع ظدم 

 افتّٔٔز.

تهاص أي ادُان افذي حتِب ؾٔف اداصٔة ومًْك احتاده ظدم آخ (61)

 وافتّٔز ؾال يرض افتًدد مع ظدم افتّٔٔز.
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ظؼون مثَآً  وٕهٚب افذهٛ
(6)

وافٍوة مائتا درهؿ 
(2)

ع وؾٔٓام رب 

فًؼ وافزائد بحسابف وذم رـازمها مخس ظْد حهقففاع رب
(3)

. 

وافثامر أفػ وشتامئة رضؾ بافًراؿل جاؾاً  وٕهٚب افزروع
(4)

وؾٔف  

افًؼ إن شَل بال مٗوٕة وإٓ ؾْهٍف
(5)

 وافزائد بحسابف. 

                                                           

وفٔس ظِٔؽ يشء حتك يُقن ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص دا روى أبق داود أن افْبل  (6)

ؾ٘ذا ـٚن فؽ ظؼون ديْٚرا وحٚل  –أي مـ ذهٛ  –فؽ ظؼون ديْٚرا 

 (.ظِٔٓٚ احلقل ؾٍٔٓٚ ٕهػ ديْٚر ؾام زاد ؾبحسٚب ذفؽ

ؾٔام دون مخس أواؿل مـ فٔس ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص دا رواه افبخاري أن افْبل  (2)

 ( واخلّسة أواؿل تساوي مائتا درهؿ.افقرق صدؿٜ

وذم رـازمها: أي افذهب وافٍوة، وافرـاز بًّْك ادرـقز: وهق ذم  (3)

ذم افٌِة مـ افرـز وهق افٌرز وافثبقت ؾُٖٕف رـز ذم إرض أي ؽرز 

ؾٔٓا وهق ذظا: ادستخرج مـ دؾغ اجلاهِٔة ذهبا أو ؾوة وٓ ينسط ذم 

فرـاز حقٓن احلقل، وادَدار افقاجب إخراجف هق اخلّس حلديث أيب ا

( رواه ويف افرـٚز اخلّسؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص هريرة ريض اهلل ظْف ظـ رشقل اهلل 

 افبخاري ومسِؿ.

( فٔس يف حٛ وٓ متر صدؿٜ حتك يبِغ مخسٜ أوشؼملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (4)

اد رواه مسِؿ وزاد ابـ حبان وافقشؼ شتقن صاظا أي وافهاع أربًة أمد

ٌَْة وربع باحلديديوادد رضؾ وثِث بافبٌدادي ّْ  .، ُث

ؾٔام ؿال )ملسو هيلع هللا ىلص دا روى مسِؿ ظـ جابر ريض اهلل ظْف إٔف شّع افْبل  (5)

 (.بٚفسٕٜٚٔ ٕهػ افًؼ لشَٝ إهنٚر وافٌٔؿ افًنقر وؾٔام شَ
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تَقم آخر احلقل بَْد أصِف ؾ٘ن بِغ ٕهابا ؾٍٔف  وظروض افتجٚرة

ربع افًؼ
(6)

. 

صاع زـٚة افٍىر
(2)

وهق مخسة أرضال وثِث ظراؿٔة تِزم ادسِؿ  

ظْف
(3)

وظـ ـؾ مسِؿ تِزمف ٍَٕتف 
(4)

إن ؾوؾ 
(5)

ظـ ؿقهتؿ فِٔة افًٔد  

 ويقمف.

 

 

 

 

                                                           

 م بف.م بافَْد ؾزـاهتا مثؾ زـاة ما تَقَّ ٕن ظروض افتجارة تَقَّ  (6)

افبخاري ومسِؿ وافٍِظ فف ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام دا روى  (2)

ًٚ مـ ملسو هيلع هللا ىلص  أن رشقل اهلل) ؾرض زـٚة افٍىر مـ رموٚن ظذ افْٚس صٚظ

ًٚ مـ صًر ظذ ـؾ حر أو ظبد ذـر أو إٔثك صٌر أو ـبر مـ  متر أو صٚظ

 (.ادسِّغ

 أي ظـ ٍٕسف. (3)

 أي تِزم ادزـل ٍَٕتف. (4)

ْف وظـ ٍَٕتف وٍَٕة مـ وجبت ظِٔف إن ؾوؾ أي ما خيرجف ظـ دي (5)

 ٍَٕتٓؿ.
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ظذ ثامٕٔة أصْاف ؿسؿ افزـٚة
(6)

أو مـ وجد مْٓؿ 
(2)

افٍَر 
(3)

 

                                                           

ذم  61ذم ـتابف افًزيز ذم شقرة افتقبة آية رؿؿ  ظز وجؾذـرهؿ اهلل  (6)

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ؿقفف تًاػ: 

﮲  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮸  ﮵  ﮶ ﮷ ﮴  ۓ ﴿ومًْك ؿقفف تًاػ:  [61: افتقبة] ﴾﮳

﮳﮴   أي هذا افتقزيع ؾرضف اهلل تًاػ ؾريوة مْف. ﴾﮲ 

 أي ظْد إًدام افُؾ يكف إػ إصْاف ادقجقدة. (2)

وهق مـ ٓ يَدر ظذ ما يَع مقؿًًا مـ ـٍايتف أي ٓ يِّؽ ما يسد  (3)

صٔئا ذا بال مـ حاجتف وحاجة مـ دمب ظِٔف ٍَٕتٓؿ مـ ؽر إرساف وٓ 

تَتر ظذ ما ئِؼ بحاهلؿ ـٖن حيتاج إػ ظؼة مثال ؾال يٖتٔف رء وٓ مال 

ٔف أو ظْده أؿؾ مـ مخسة مثال وظجز ظـ ـسب ئِؼ بف أو ظْده أو يٖت

صٌِف افُسب ظـ آصتٌال بًِؿ ذظل حيتاج إفٔف فتهحٔح ظبادتف 

ومًامِتف أو تٍَٔف ؽره فٔهحح ظبادتف ومًامِتف ؾ٘ن صٌِف افتًبد ؾِٔس 

بٍَر ٕٕف يِزمف افُسب وٓ يسـف فتحهٔؾ افًبادة ٕهنا ٍٕع ؿاس ظِٔف 

ع ظام وفق ـان فف مال ؽائب بّساؾة افَك أظىل ٕن ادال وافًِؿ ؾٔف ٍٕ

افٌائب ظذ هذا افقجف ـادًدوم ؾًٔتز ؾَرا ويًىك مـ افزـاة إػ أن 

حيرض مافف ومـ ـان مستٌْٔا بٍَْة مـ وجبت ظِٔف ٍَٕتف مـ زوج أو 

ؿريب ٓ يًىك ٕٕف فٔس بٍَر ومـ ؿدر ظذ ـسب ئِؼ بف ويستٌْل بف 

ريض  فزـاة روى أبق داود وافسمذي ظـ ظبد اهلل بـ ظّروٓ يًىك مـ ا

( ٓ حتؾ افهدؿٜ فٌْل وٓ فذي مرة شقيؿال )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ظْٓام ظـ افْبل 

 وادرة: افَقة وافَدرة ظذ افُسب.
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وادسُغ
(6)

وافًامؾ ظِٔٓا 
(2)

وادٗفٍة ؿِقهبؿ 
(3)

وادُاتب 
(4)

وافٌارم 
(5)

 

وافٌازي
(6)

وادساؾر 
(7)

  

وأؿؾ ما جيزي ثالثة مـ ـؾ صْػ
(8)

إٓ افًامؾ 
(9)

 

 

 

                                                           

 هق مـ وجد ما يَع مقؿًًا مـ ـٍايتف وفُْف ٓ ئٍُف. (6)

 أي افذيـ يًِّقن مـ أجؾ مجع افزـاة وتقزيًٓا. (2)

وهؿ ضًٍاء افْٔة ذم اإلشالم وذيػ ذم ؿقمف يتقؿع ب٘ظىائف إشالم  (3)

 ٕيرائف.

أي ـتابة صحٔحة وهؿ ادِّقـقن افذيـ ظَدوا مع أشٔادهؿ ظَدا  (4)

ظذ أن يٗدوا هلؿ أؿساضا مـ ادال فٔهبحقا أحرارا ؾًٔىقن مـ افزـاة ما 

 يًىقٕف هلٗٓء افسادة ذم حال ظجزهؿ ظْف.

 ن ٓ يِّؽ وؾاءها.هق مـ فزمتف ديق (5)

ھ ھ ﴿أي ادتىقع وهذا افهْػ هق ادًْك بَقفف تًاػ:  (6)

 .[61: افتقبة] ﴾ے

 [61: افتقبة] ﴾ے ۓ﴿وهق ادراد بابـ افسبٔؾ ذم ؿقفف تًاػ:  (7)

 وينسط ذم شٍر ابـ افسبٔؾ أن يُقن مباحا. [61

 ٕن هذه إصْاف ذـرت ذم أية بٍِظ اجلّع وأؿؾ اجلّع ثالثة. (8)

 ؾٕ٘ف مْقط باحلاجة. (9)
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وٓ يًىك مْٓا بْق هاصؿ وادىِب
(6)

وظبد 
(2)

وـاؾر 
(3)

وٓ مـ 
(4)

 

 ٍَٕتف. شٓؿ افٍَر ؽْل بامل أو ـسب ومـ تِزم ادزـل

                                                           

أن هذه افهدؿٚت إٕام هل أوشٚخ افْٚس وأهنٚ ٓ حتؾ ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (6)

 ( رواه مسِؿ.دحّد وٓ ٔل حمّد

ٕٕف تِزم ادزـل ٍَٕتف ؾٔستٌْل بافٍَْة افقاجبة فف ظذ شٔده وٕٕف فق  (2)

 فق مِؽ ٓ يِّؽ.

ّٓؿ أن ؾٖظِدًاذ ريض اهلل ظْف ظْدما وجٓف إػ افّٔـ: )ملسو هيلع هللا ىلص فَقفف  (3)

( رواه اهلل اؾسض ظِٔٓؿ صدؿٜ تٗخذ مـ أؽْٔٚئٓؿ ؾسد ظذ ؾَراءهؿ

افبخاري ومسِؿ وادراد أؽْٔاء ادسِّغ وؾَراءهؿ ؾُام أهنا ٓ تٗخذ مـ 

 أؽْٔاء ؽر ادسِّغ ؾال تدؾع فٍَراءهؿ.

 وٓ يًىك مـ شٓؿ افٍَر. (4)
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 المقصد الخامس
  في الصوم والاعتكاف

افهقم ظذ ـؾ مسِؿ مُِػ إٕام جيٛ
(6)

وإٕام يهح بافْٔة 
(2)

  

                                                           

ة وٓ تهح بافغ ظاؿؾ ودل ظذ اصساط اإلشالم ـقن افهٔام ظباد (6)

ظبادة مـ ـاؾر إذ ذط صحة افًبادة اإلشالم ودل ظذ اصساط افبِقغ 

رؾع افَِؿ ظـ ثالثٜ ظـ افهبل حتك يبِغ وظـ افْٚئؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )وافًَؾ ؿقفف 

( رواه أبق داود واحلاـؿ وأمحد حتك يستَٔظ وظـ ادجْقن حتك ئٍؼ

وافدارمل وافبَٔٓل ب٘شْاد صحٔح وبَل مـ ذوط افقجقب افَدرة 

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ذ افهٔام فَقفف تًاػ: ظ

 .[684افبَرة: ]

( متٍؼ ظِٔف إٕام إظامل بٚفْٔٚتملسو هيلع هللا ىلص: )وإٕام يهح افهقم بافْٔة فَقفف  (2)

مـ مل يبٔٝ افهٔٚم ؿبؾ افٍجر ؾال ملسو هيلع هللا ىلص: )وينسط ذم افْٔة افتبٔٔت فَقفف 

فٔال ( رواه أبق داود وافسمذي وافْسائل وافتبٔٔت: هق إيَاع افْٔة صٔٚم فف

وهق حمّقل ظذ افٍريوة أما افٍْؾ ؾٔجقز بْٔة مـ افْٓار دا روت ظائنة 

يٚ ظٚئنٜ هؾ ذات يقم: )ملسو هيلع هللا ىلص ؿافت: ؿال يل رشقل اهلل  -ريض اهلل ظْٓا  -

( ؾ٘ين صٚئؿ؟( ؾَِت: يا رشقل اهلل ما ظْدٕا رء ؿال: )ظْدـؿ يشء

ُؾ فِٔة ؿبؾ رواه مسِؿ وينسط ذم افْٔة افتًٔغ ـام ينسط ؾٔٓا افتُرار ف

 افٍجر.
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وإتٍاء ادٍىر
(6)

وهق ردة وحٔض وٍٕاس وتًّد ؿلء ومجاع  

 واشتّْاء ووصقل ظغ ذم مٍْذ إػ جقف ـبىـ ودماغ ودبر ومثإة.

وشْْف تٖخر شحقر وتًجٔؾ ؾىر
(2)

وترك هجر 
(3)

. 

صقم افًٔديـ وٓ يهح
(4)

........................................ 

  

                                                           

ادقإع ومـ ذفؽ ادٍىرات افتل  ءأي ينسط فهحة افهقم إتٍا (6)

 ذـرها ادهْػ رمحف اهلل.

( ٓ تزال أمتل بخر مٚ ظجِقا اإلؾىٚر وأخروا افسحقرملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (2)

 رواه أمحد ذم مسْده.

أي مـ افُالم وادراد بف افُالم افٍاحش وافباضؾ ـافنتؿ وافٌٔبة  (3)

ق ذفؽ روى افبخاري ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل وٕح

مـ مل يدع ؿقل افزور وافًّؾ بف ؾِٔس هلل حٚجٜ يف أن يدع ملسو هيلع هللا ىلص: )اهلل 

 (.ضًٚمف ورشابف

هنك ظـ ملسو هيلع هللا ىلص  أن رشقل اهللروى مسِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف )  (4)

 (.صٔٚم يقمغ يقم إضحك ويقم افٍىر
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وأيام افتؼيؼ
(6)

وٓ يقم افنؽ إٓ أن يقاؾؼ ظادة فف أو يهِف بام  

ؿبِف
(2)

وظذ ادٍىر بجامع افَواء وـٍارة ـٍُارة افيٓار 
(3)

 . 

                                                           

 ملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهللمافؽ ريض اهلل ظْف ) روى مسِؿ ظـ ـًب بـ (6)

بًثف وأوس بـ احلدثٚن أيٚم افتؼيؼ ؾْٚدى إٔف ٓ يدخؾ اجلْٜ إٓ مٗمـ 

( وروى أبق داود ظـ ظّرو بـ افًاص ريض وأيٚم مْك أيٚم أـؾ ورشب

يٖمرٕٚ ب٘ؾىٚرهٚ ويْٕٓٚٚ ملسو هيلع هللا ىلص  ؾٓذه إيٚم افتل ـٚن رشقل اهللاهلل ظْف ؿال: )

وهل أيام افتؼيؼ وهل يقم احلادي ظؼ ( ؿال مافؽ: ظـ صٔٚمٓٚ

 وافثاين ظؼ وافثافث ظؼ مـ ذي احلجة.

أي وٓ يهح صٔام يقم افنؽ وهق يقم افثالثغ مـ صًبان إٓ أن  (2)

مـ صٚم افٔقم ملسو هيلع هللا ىلص: )يقاؾؼ ظادة فف أو يهِف بام ؿبِف دل ظذ ادْع ؿقفف 

وافسمذي رواه أبق داود ملسو هيلع هللا ىلص(  افذي ينؽ ؾٔف افْٚس ؾَد ظل أبٚ افَٚشؿ

ملسو هيلع هللا ىلص: وصححف ودل ظذ اشتثْاء ما واؾؼ ظادة فف أو يهِف بام ؿبِف ؿقفف 

ٓ تَدمقا رموٚن بهقم يقم وٓ يقمغ إٓ رجؾ ـٚن يهقم صقمٚ )

 ( رواه مسِؿ.ؾِٔهّف

روى افبخاري ومسِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: بْٔام ٕحـ  (3)

هلل هُِت ؿال: إذ جاءه رجؾ ؾَال: يا رشقل املسو هيلع هللا ىلص جِقس ظْد افْبل 

( ؿال: وؿًت ظذ امرأيت وإٔا صائؿ ذم رواية ذم رموان ؾَال مٚفؽ؟)

ؾٓؾ تستىٔع أن ( ؿال: ٓ. ؿال:)هؾ جتد رؿبٜ تًتَٓٚ؟ملسو هيلع هللا ىلص: )رشقل اهلل 

هؾ جتد إضًٚم شتغ ؟( ؿال: ٓ. ؾَال: )تهقم صٓريـ متتٚبًغ
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ملسو هيلع هللا ىلص ؾبْٔا ٕحـ ظذ ذفؽ أتك افْبل ملسو هيلع هللا ىلص ( ؿال: ٓ ؾُّث افْبل مسُْٔٚ؟

خذ ؟( ؾَال: إٔا ؿال: )أيـ افسٚئؾًرق ؾٔف متر وافًرق: ادُتؾ ؿال: )ب

( ؾَال: افرجؾ أظذ أؾَر مْل يا رشقل اهلل ؾقاهلل ما بغ هذا ؾتهدق بف

ملسو هيلع هللا ىلص  ؾوحؽ افْبلأهؾ بٔت أؾَر مـ أهؾ بٔتل ) –يريد احلرتغ  –ٓبتٔٓا 

ذ ( وٓ جيقز فٍَِر افذي ؿدر ظحتك بدت إٔٔٚبف ثؿ ؿٚل أضًّف أهِؽ

اإلضًام سف ذفؽ إػ ظٔافف ذم هذه افٍُارة وؽرها مـ افٍُارات وما 

 ذـر ذم احلديث مـ ؿقفف أضًّف أهِؽ خهقصٔة هلذا افرجؾ.
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وظذ مـ مات ومل يهؿ بًد افتُّـ إضًام فُؾ يقم مد
(6)

ويبٚح  

بّرض أو شٍر ؿك افٍىر
(2)

أو خقف حامؾ أو مرضع ظِٔٓام وجيب  

بخقؾٓام ظذ وفد افَواء ومد فُؾ يقم
(3)

. 

                                                           

روى افسمذي  اً جرام751مـ ؽافب ؿقت أهؾ افبِد وؿدره  (6)

مـ مٚت وظِٔف صٔٚم صٓر ؾِٔىًؿ ظْف وصحح وؿٍف ظـ ابـ ظّر ؿال: )

وػ مـ اإلضًام أن يهقم ظْف ؿريبف أو مـ ( وإمُٚن ـؾ يقم مسُْٔٚ

مـ مٚت وظِٔف صٔٚم صٚم ملسو هيلع هللا ىلص: )يٖذن فف ادٔت أو وارثف بافهقم فَقفف 

 ( رواه افبخاري ومسِؿ.ظْف وفٔف

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿فَقفف تًاػ:  (2)

 .[685افبَرة: ] ﴾ڇ

ؿال: ذم ؿقفف  -ريض اهلل ظْٓام  -روى أبق داود ظـ ابـ ظباس  (3)

ؿال: ـإت رخهة  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿تًاػ: 

فِنٔخ افُبر وادرأة افُبرة أن يٍىرا ويىًام ـؾ يقم مسُْٔا واحلبذ 

 أؾىرتا وأضًّتا. –يًْل ظذ أوٓدمها  –وادرضع إذا خاؾتا 
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: شْةآظتُٚف
(6)

وإٕام يهح 
(2)

بْٔة وفبث بّسجد وفق ٕذره متتابًًا  

بىؾ بجامع
(3)

ٓ بخروج –
(4)

وحٔض ومرض ينؼ مًف  –فَواء حاجة  

 فبثف.

                                                           

ويتٖـد ذم افًؼ إخرة مـ رموان دا ذم افهحٔحغ ظـ ظائنة  (6)

افًؼ إواخر مـ رموٚن ـٚن يًتُػ ملسو هيلع هللا ىلص  أن افْبلريض اهلل ظْٓا )

 (.حتك تقؾٚه اهلل ثؿ اظتُػ أزواجف مـ بًده

( متٍؼ إٕام إظامل بٚفْٔٚتأي آظتُاف بؼضغ مها افْٔة حلديث ) (2)

ظِٔف وافِبث ذم ادسجد ٕن مسّك آظتُاف يًْل افِبث تَقل افًرب 

 اظتُػ أؿام ذم ادُان وفزمف وآظتُاف مهدر ومًْاه افِبث.

 :افبَرة] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿فَقفف تًاػ:  (3)

 أي ٓ دمامًقا أزواجُؿ ذم حال اظتُاؾُؿ. [687

 أي ٓ يبىؾ آظتُاف بحهقل واحد مـ هذه ادذـقرات. (4)
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 المقصد السادس
  في الحج والعمرة

جيٛإٕام 
(6)

ظذ ـؾ مسِؿ مُِػ 
حر وجد افزاد وافراحِة (2)

(3)

مع  

أمـ افىريؼ وإمُان افسر
(4)

  

  

                                                           

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿إصؾ ذم وجقب احلج ؿقفف تًاػ:  (6)

﮳  ﮴ أهيٚ افْٚس ؿد ؾرض ملسو هيلع هللا ىلص: )وؿال  [97آل ظّران: ] ﴾﮲

رواه مسِؿ مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل ( اهلل ظُِٔؿ احلٟ ؾحجقا

 ظْف.

 بافغ ظاؿؾ. (2)

ذم ؿقفف ملسو هيلع هللا ىلص روى احلاـؿ وصححف ظـ إٔس ريض اهلل ظْف ظـ افْبل  (3)

﮳  ﮴﴿تبارك وتًاػ:  ﮲  ؿال:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 (.افزاد وافراحِٜؿٔؾ يا رشقل اهلل ما افسبٔؾ ؿال: )

 أي بَاء زمـ يتسع فقصقفف ظادة. (4)
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اإلحرام وأرـٕٚف
(6)

بافْٔة وافقؿقف بًرؾة 
(2)

وافىقاف بافبٔت شبًاً  
(3)

 

وافسًل بغ افهٍا وادروة شبًا
واحلِؼ أو افتَهر (4)

وهل أرـان  (5)

افًّرة شقى افقؿقف
(6)

. 

                                                           

ق ٕٔة افدخقل ذم حج أو ظّرة ؿال ذم ادهباح ادْر: هق ظْد اإلضال (6)

أحرم افنخص ٕقى افدخقل ذم حج أو ظّرة ومًْاه أدخؾ ٍٕسف ذم 

رء حرم ظِٔف بف ما ـان حالٓ فف وادراد بف هْا افدخقل فذـر ادهْػ 

 افْٔة مًف.

احلٟ ظرؾٜ مـ جٚء فِٜٔ مجع ؿبؾ ضِقع افٍجر ؾَد أدرك ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (2)

رواه افسمذي وأبق داود وؽرمها وادراد بجّع مزدفٍة شّٔت ( احلٟ

 بذفؽ ٓجتامع افْاس ؾٔٓا.

واإلمجاع  [29: احلج] ﴾ۓ ڭ ڭ﴿فَقفف تًاػ:  (3)

 ظذ أن ادراد بف ضقاف اإلؾاضة ومًْك افًتٔؼ ادتَدم ذم افزمان.

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿فَقفف تًاػ:  (4)
ملسو هيلع هللا ىلص: وفَقفف  [658: افبَرة] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

( حْٔام اشتَبؾ افْٚس يف ادسًك اشًقا ؾ٘ن اهلل تًٚػ ـتٛ ظُِٔؿ افسًل)

 رواه افدارؿىْل ب٘شْاد صحٔح.

أتك ملسو هيلع هللا ىلص  أن رشقل اهللروى مسِؿ ظـ إٔس بـ مافؽ ريض اهلل ظْف ) (5)

( مْك ؾٖتك اجلّرة ؾرمٚهٚ ثؿ أتك مْزفف بّْك وٕحر ثؿ ؿٚل فِحالق: خذ

ؼ وأصٚر إػ جٕٚبف إيّـ ثؿ إيرس ثؿ جًؾ يًىٔف احِوذم رواية ؾَال:)

ـام مر وفَقفف ملسو هيلع هللا ىلص ( واحلِؼ فِرجال أؾوؾ مـ افتَهر فًٍِف افْٚس

افِٓؿ ارحؿ ( ؿافقا وادَكيـ يا رشقل اهلل ؿال )افِٓؿ ارحؿ ادحَِغ)

 (.وادَكيـ( ؿافقا وادَكيـ يا رشقل اهلل ؿال )ادحَِغ

افًّر مرة واحدة ظذ ادستىٔع فَقفف  وافًّرة واجبة ـاحلج ذم (6)

 .[696افبَرة: ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿تًاػ: 
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مـ ادَٔاتاإلحرام وواجبٚتف 
(6)

ورمل اجلامر 
(2)

وادبٔت 
(3)

  

                                                           

ٕهؾ ـؾ جٓة أن حيرمقا ؿبؾ ملسو هيلع هللا ىلص هق ادُان افذي حدده رشقل اهلل  (6)

أن يتجاوزوه إذا أتقا مُة ؿاصديـ حلج أو ظّرة روى افبخاري ومسِؿ 

 ٕهؾ ادديْٜ ذاملسو هيلع هللا ىلص: )ؿال رشقل اهلل  –ريض اهلل ظْٓام  -ظـ ابـ ظباس 

احلٍِٜٔ وٕهؾ افنٚم اجلحٍٜ وٕهؾ ٕجد ؿرن ادْٚزل وٕهؾ افّٔـ 

يِِّؿ ؾٓـ هلـ ودـ أتك ظِٔٓـ مـ ؽر أهِٓـ دـ ـٚن يريد احلٟ 

وافًّرة ؾّـ ـٚن دوهنام ؾِّٓف مـ أهِف وـذفؽ حتك أهؾ مُٜ هيِقن 

 .مْٓٚ(

افثالث ذم أيام افتؼيؼ وهل احلادي ظؼ وافثاين ظؼ وافثافث  (2)

مـ ذي احلجة ومجرة افًَبة وحدها يقم افْحر وهق يقم افًاذ مـ ظؼ 

 ذي احلجة.

بّزدفٍة فِٔة افًاذ مـ ذي احلجة دا رواه مسِؿ ظـ جابر ريض  (3)

أتك ادزدفٍٜ ؾهذ هبٚ ادٌرب وافًنٚء واضىجع ملسو هيلع هللا ىلص  أن افْبلاهلل ظْف )

( وافقاجب ذم هذا ادبٔت أن يُّث حتك إذا ضِع افٍجر صذ افٍجر

 ٕٕفِٔال بًد مْتهػ افِٔؾ وادبٔت بّْك فٔايل افتؼيؼ مًيؿ افِٔؾ )ؿ

 -ريض اهلل ظْٓام  -( ودا رواه افبخاري ومسِؿ ظـ ابـ ظّر بٚت هبٚملسو هيلع هللا ىلص 

أن ملسو هيلع هللا ىلص  رشقل اهللريض اهلل ظْف  اشتٖذن افًبٚس بـ ظبد ادىِٛؿال: )

 ( ؾاشتئذان افًباس دل ظذيبٔٝ بُّٜ فٔٚيل مْك مـ أجؾ شَٚيتف ؾٖذن فف

 إٔف ٓ جيقز فٌر ادًذور ترـف.
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وضقاف افقداع
(6)

. 

تَدمف ظذ افًّرة وشْْف
(2)

وافتجرد إػ إزار ورداء أبٔوغ 
(3)

  

                                                           

( رواه ٓ يٍْرن أحدـؿ حتك يُقن آخر ظٓده بٚفبٔٝملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (6)

( ويسَط ظـ حتك يُقن آخر ظٓده بٚفىقاف بٚفبٔٝمسِؿ وظْد أيب داود )

ريض اهلل  -احلائض وافٍْساء دا رواه افبخاري ومسِؿ ظـ ابـ ظباس 

ٕف خٍػ أأمر افْٚس أن يُقن آخر ظٓدهؿ بٚفبٔٝ إٓ إٔف ؿال: ) –ظْٓام 

 .وؿٔس باحلائض افٍْساءظـ ادرأة احلٚئض( 

وشْْف أي احلج تَدمف أي احلج ظذ افًّرة وهق اإلؾراد وهق أؾوؾ  (2)

ملسو هيلع هللا ىلص إٔقاع احلج افثالثة: اإلؾراد وافَران وافتّتع وافدفٔؾ ظذ أؾؤِتف إٔف 

ظـ ظائنة ريض اهلل ظْٓا هُذا ؾًؾ ذم حجة افقداع روى افبخاري 

يف حجٜ افقداع ؾّْٚ مـ أهؾ بًّرة ملسو هيلع هللا ىلص  خرجْٚ مع رشقل اهللؿافت: )

ملسو هيلع هللا ىلص  مـ أهؾ بحٟ وظّرة وأهؾ رشقل اهلل ٚومْٚ مـ أهؾ بحجٜ ومْ

بٚحلٟ ؾٖمٚ مـ أهؾ بحٟ أو مجع احلٟ وافًّرة ؾِؿ حيِقا حتك يقم افْحر 

 (.خيرجقا مـ إحرامٓؿ –ومًْك حيِقا  –

 إىِؼ افْبلؿال: ) -ريض اهلل ظْٓام  -ظـ ابـ ظباس  روى افبخاري (3)

مـ ادديْٜ بًدمٚ ترجؾ وادهـ وفبس إزاره ورداءه هق وأصحٚبف ؾِؿ ملسو هيلع هللا ىلص 

( ومًْك ترجؾ: رسح صًره، يْف ظـ يشء مـ إرديٜ واإلزار تِبس

ملسو هيلع هللا ىلص: ومًْك ادهـ: وضع افىٔب وٕحقه ودل ظذ اشتحباب افبٔاض ؿقفف 

( رواه افبزار. ومًِقم أن ٘هنٚ مـ خر ثٔٚبُؿافبسقا مـ ثٔٚبُؿ افبٔٚض ؾ)

 أبٔوغ أما افتجرد ظـ ادخٔط ؾقاجب
ٍ
 .افسْة ذم ـقٕف إػ إزاٍر ورداء
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وافتِبٔة
وضقاف افَدوم (6)

(2)

ورـًتا افىقاف 
(3)

بسك واجب  وجيٛ 

ذبح صاة ؾ٘ن ظجز ؾهقم ثالثة أيام ؿبؾ افْحر وشبًة ذم مقضْف
(4)

 

                                                           

روى مسِؿ ظـ ابـ ملسو هيلع هللا ىلص ويستحب أن يَتك ظذ تِبٔة رشقل اهلل  (6)

ـان إذا اشتقت بف راحِتف ملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل  -ريض اهلل ظْٓام  -ظّر 

فبٔؽ افِٓؿ فبٔؽ ٓ رشيؽ أهؾ ؾَال: )ؿائّة ظْد مسجد ذي احلٍِٔة 

( وذم رواية فِبخاري أن فؽ إن احلّد وافًّْٜ فؽ وادِؽ ٓ رشيؽ فؽ

ـٚن يِبل حتك يبِغ احلرم وخيز أن رشقل ) –ريض اهلل ظْٓام  -ابـ ظّر 

 (.ؾًؾ ذفؽملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

أن أول يشء بدأ روى افبخاري ومسِؿ ظـ ظائنة ريض اهلل ظْٓا ) (2)

 (.ؿدم مُٜ إٔف تقضٖ ثؿ ضٚف بٚفبٔٝ حغملسو هيلع هللا ىلص  بف افْبل

ؿدم رشقل ؿال: ) -ريض اهلل ظْٓام  -روى افبخاري ظـ ابـ ظّر  (3)

 .(ؾىٚف بٚفبٔٝ شبًٚ ثؿ صذ خِػ ادَٚم رـًتغملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

إٔف  -ريض اهلل ظْٓام  -روى افبَٔٓل ب٘شْاد صحٔح ظـ ابـ ظباس  (4)

 قاجب وؿال تًاػ: ؿال: مـ ترك ٕسُا ؾًِٔف دم وادراد بافْسؽ هْا اف

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿

متتع بافًّرة أي اظتّر أوًٓ ثؿ أحرم  [696: افبَرة] ﴾جت حت خت

باحلج مـ مُة ومل خيرج إػ ادَٔات واإلحرام مـ ادَٔات واجب ـام ؿد 

 ظِّت ؾقجب بسـف دم ظذ ما ذـر وؿٔس بف ؽره.
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فٍقات افقؿقف بًّؾ ظّرة ويَيض بدم ويتحِؾ
(6)

وفإلحهار بْٔة  

وحِؼ ودم
(2)

. 

 

 

 

 

 

                                                           

ؾَد أدرك احلٟ ومـ ؾٚتف ظرؾٜ فٔال مـ أدرك ظرؾٜ فٔاًل ملسو هيلع هللا ىلص: )فَقفف  (6)

( رواه افدار ؿىْل ؾَد ؾٚتف احلٟ ؾِٔٓؾ بًّرة وظِٔف احلٟ مـ ؿٚبؾ

وإشْاده ضًٔػ ويَقيف ما رواه مافؽ رمحف اهلل ذم ادقضٖ ب٘شْاد صحٔح 

أن هبَّار ابـ إشقد جاء يقم افْحر وظّر بـ اخلىاب يْحر هديف ؾَال: 

ـْا ٕرى أن هذا افٔقم يقم ظرؾة ؾَال ظّر: يا أمر ادٗمْغ أخىٖٕا افًدة 

اذهب إػ مُة ؾىػ إٔت ومـ مًؽ وإحروا هديا إن ـان مًُؿ ثؿ 

احَِقا أو ؿكوا وارجًقا ؾ٘ذا ـان ظام ؿابؾ ؾحجقا واهدوا ؾّـ مل جيد 

ؾهٔام ثالثة أيام ذم احلج وشبًة إذا رجع وروى افبَٔٓل ب٘شْاده 

ؾ هذا ؿال اإلمام افْقوي ذم ذح افهحٔح ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْف مث

 ادٓذب: واصتٓر ذفؽ ؾِؿ يُْره أحد ؾُان إمجاظًا.

 يقم احلديبٔة.ملسو هيلع هللا ىلص اؿتداء بًٍِف  (2)
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فبس ادخٔط وشس افرأس ظذ افرجؾ وافقجف ظذ  وحيرم بٚإلحرام

ادرأة
(6)

ودهـ افنًر 
(2)

وجيٛ 
(3)

صاة أو صقم ثالثة أيام أو إضًام ثالثة  

ع فستةآُص 
(4)

. 
                                                           

أن رجال  -ريض اهلل ظْٓام  -روى افبخاري ومسِؿ ظـ ابـ ظّر  (6)

ٓ تِبسقا مـ افثٔٚب ما يِبس ادحرم مـ افثٔاب ؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص شٖل افْبل 

افرساويالت وٓ افزإس وٓ اخلٍٚف إٓ أحد ٓ  افَّص وٓ افًاممٜ وٓ

بس اخلٍغ وفَٔىًٓام أشٍؾ مـ افًُبغ وٓ تِبسقا مـ ِجيد افًِْغ ؾِٔ

وٓ تْتَٛ ادرأة وٓ ( زاد افبخاري )افثٔٚب مٚ مس افزظٍران أو ورس

( افزإس: مجع برٕس وهق ـؾ ثقب مِتهؼ بف ؽىاء تِبس افٍَٚزيـ

صبٌل، وافقرس: ٕبت أصٍر يهبغ بف، افرأس، وافزظٍران: ٕبت 

وإٓتَاب: تٌىٔة افقجف، وافٍَازيـ: تثْٔة ؿٍاز وهق ما يِبس ذم افٔديـ 

 ويزر ظذ افساظديـ.

 دا ؾٔف مـ افسؾف. (2)

 وجيب أي باحلِؼ وافسؾف. (3)

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿فستة مساـغ فَقفف تًاػ:  (4)
افبَرة: ] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

أي ؾِٔحِؼ وفٍِٔد وهذه افثالثة ؿد ورد بٔان ـؾ مْٓا ذم حديث  [696

ذم احلديبٔة وؿد تْاثر افَّؾ ظذ ملسو هيلع هللا ىلص ـًب بـ ظجرة حغ رآه رشقل اهلل 

احِؼ رأشؽ ( ؿال: ًٕؿ ؿال: )أيٗذيؽ هقآم رأشؽوجٓف ؾَال فف: )

ًٚ مـ افىًٚم ظذ شتٜ مسٚـ ( غوإسؽ صٚة أو صؿ ثالثٜ أيٚم أو أضًؿ ؾرؿ

وؿال: ٕزفت ذم  ﴾ې ې ې ى﴿ؿال ـًب ذم حديثف ذم ٕزفت هذه أية 

خاصة وهل فُؿ ظامة. وافٍرق ثالث آصع وؿٔس بحِؼ افنًر ما ذم 

مًْاه مـ بَٔة آشتّتاظات ادحرمة ـافىٔب وآدهان وافِبس وؿص 

 افيٍر ومَدمات اجلامع ظذ إصح ٓصساك افُؾ ذم افسؾف.
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ظّد اجلامع ويقجب اإلمتام ومبىِف
(6)

وبدٕة ثؿ بَرة ثؿ وافَواء  

 شبع صٔاه ثؿ ضًاما بَّٔة افبدٕة ثؿ صقما بًدد إمداد.

بُؾ مـ اإلحرام واحلرم ؿتؾ صٔد ويقجب مثِف ًٕام أو  وحيرم

ضًاما بَّٔتف أو صقمًا بًدد إمداد
(2)

. 

                                                           

ستّر ذم حجف ويتّف وإن ـان ؾاشدا فَقفف تًاػ: أي جيب ظِٔف أن ي (6)

وجيب مع ذفؽ افَواء وفق ـان  [696افبَرة: ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿

احلج تىقظا روى مافؽ ذم ادقضٖ إٔف بٌِف أن ظّر بـ اخلىاب وظع بـ 

شئِقا ظـ رجؾ أصاب أهِف وهق حمرم باحلج  أيب ضافب وأبا هريرة 

يَؤا حجٓام ثؿ ظِٔٓام حج ؿابؾ ان فقجٓٓام حتك ٔيّووؾَافقا يٍْذان 

 واهلدي.

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿فَقفف تًاػ:  (2)

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

 .[95: ادائدة] ﴾حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت
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 المقصد السابع
  (1)في التصوف

يق التصوف خمسة:  أصول طر
تَقى اهلل ذم افرس وافًالٕٔة -6

(2)

 . 

                                                           

ؿال أبق حٍص احلداد: افتهقف ـِف أدب فُؾ وؿت أدب وفُؾ  (6)

ب ؾّـ فزم أدب إوؿات بِغ مبِغ افرجال حال أدب وفُؾ مَام أد

ومـ ضٔع إدب ؾٓق بًٔد مـ حٔث ييـ افَرب ومردود مـ حٔث 

يرجق افَبقل وأدب إوؿات احلَقق افُائْة هبا مـ وطائػ افًبادات 

افياهرة مـ صالة وصٔام وؽرمها ومـ ادًامِة افباضْة افتل يَتؤٓا 

 أحقال افًبد.

دٕٔا وأخرة هق افتَقى: وهل ظبارة ظـ إصؾ اجلامع خلري اف (2)

امتثال أوامر اهلل واجتْاب ٕقاهٔف طاهرًا وباضًْا مع اشتنًار افتًئؿ هلل 

واهلٔبة واخلنٔة وافرهبة مـ اهلل تًاػ، ؿال افْك أبادي رمحف اهلل: مـ فزم 

ہ ﴿افتَقى اصتاق إػ مٍارؿة افدٕٔا ٕن اهلل شبحإف وتًاػ يَقل: 
وافتَقى هل وصٔة  [32: إًٕام] ﴾ےہ ھ ھ ھ ھ ے 

ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿فألوفغ وأخريـ ؿال تًاػ:  ظز وجؾاهلل 
وـؿ رتب  [636افْساء: ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

اهلل ظذ افتَقى مـ خرات ظئّة وؾقائد جسّٔة ؾّـ ذفؽ مًٔتف 

﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿شبحإف وتًاػ فِّتَل ؿال اهلل تًاػ: 

ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ومـ ذفؽ افًِؿ افِدين ؿال تًاػ:  [694افبَرة: ]
ومـ ذفؽ افٍرؿان ظْد آصتباه  [282افبَرة: ] ﴾ىئ ی
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ووؿقع اإلصُال وافٍُارة فِسٔئات وادٌٍرة فِذٕقب ؿال تًاػ: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿
ومـ ذفؽ  [29: إٍٕال] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿افْجاة مـ افْار ؿال تًاػ: 
 [72-76مريؿ: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ*ڳ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿وؿال تًاػ: 
ومـ ذفؽ ادخرج مـ افندائد وافرزق مـ  [66افزمر: ] ﴾ڑ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿حٔث ٓ حيتسب وافٔرس وظئؿ إجر ؿال تًاػ: 
ۇئ ۇئ ﴿وؿال تًاػ:  [3-2افىالق: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ*ں 

جئ حئ مئ ﴿وؿال تًاػ:  [4افىالق: ] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
ومـ ذفؽ افقظد باجلْة  [6افىالق: ] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب

 [63ريؿ: ـم] ﴾حئ مئ ىئ يئی ی ی ی جئ ﴿ؿال تًاػ: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ چ  ﴿وؿال اهلل تًاػ 
 ﴾ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ

وؿال  [91: افنًراء] ﴾ڃ ڃ چ﴿وؿال تًاػ:  [35: افرظد]

ڤ وؿال تًاػ: ﴿ [34: افَِؿ] ﴾ې ې ې ى ى ائ﴿تًاػ: 
-54 :افَّر] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ *ڤ ڦ ڤ ڤ

ڇ ڍ ﴿ومـ ذفؽ افُرامة ذم افدٕٔا وأخرة ؿال اهلل تًاػ:  [55
ؾجًؾ افُرامة ظْده بافتَقى ٓ  [63احلجرات: ] ﴾ڍ ڌ ڌ

بإٕساب وٓ بإمقال وٓ بقء آخر وـؿ وظد اهلل ورشقفف ظذ 

افتَقى مـ خرات وشًادات ودرجات وحسْات وصالح وؾالح 

وؽْائؿ وأرباح يىقل ذـرها واحلاصؾ إٔف ٓ يْال خر ظاجال وآجال إٓ 

 ٓ بافتَقى.بافتَقى وٓ يدؾع ذ ظاجال وٓ آجال طاهرا وٓ باضْا إ
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واتباع افسْة ذم إؿقال وإؾًال -2
(6)

 . 

                                                           

هذا أصؾ ظئؿ مـ أصقل افتهقف اإلشالمل أـد ظِٔف أئّة  (6)

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿افتهقف رمحٓؿ اهلل تًاػ ؿال اهلل تًاػ: 

آحزاب: ] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

وؿال تًاػ:  [54افْقر: ] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿وؿال تًاػ:  [26

افْقر: ] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

ملسو هيلع هللا ىلص وظـ افًرباض بـ شارية ريض اهلل ظْف ؿال: وظيْا رشقل اهلل  [56

مقظية وجِت مْٓا افَِقب وذرؾت مْٓا افًٔقن ؾَِْا: يا رشقل اهلل 

أوصُٔؿ بتَقى اهلل وافسّع وافىٚظٜ ـٖهنا مقظية مقدع ؾٖوصْا ؿال )

وإن تٖمر ظُِٔؿ ظبد حبق وإٕف مـ يًش مُْؿ ؾسرى اختالؾٚ ـثرا 

شْٜ اخلٍِٚء افراصديـ ادٓديغ ظوقا ظِٔٓٚ بٚفْقاجذ ؾًُِٔؿ بسْتل و

( رواه أبق داود وافسمذي وإيٚـؿ وحمدثٚت إمقر ؾ٘ن ـؾ بدظٜ ضالفٜ

وؽرمها، وافْقاجذ بافْقن واجلٔؿ وافذال ادًجّة مـ إٕٔاب وؿٔؾ 

رضاس وهق إصارة إػ صدة احلرص وصدة افتّسؽ بافقء خنٔة إ

ملسو هيلع هللا ىلص: دري ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل ؾقاتف. وظـ أيب شًٔد اخل

( ؿافقا: يا مـ أـؾ ضٔبٚ وظّؾ يف شْٜ وأمـ افْٚس بقائَف دخؾ اجلْٜ)

( رواه وشُٔقن يف ؿقم بًديرشقل اهلل إنَّ هذا ذم أمتؽ افٔقم ـثر ؿال: )

 ابـ أيب افدٕٔا واحلاـؿ وافبقائؼ: هل افٌقائؾ وافؼ.
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مـ متسؽ ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص ـ افْبل ظ -ريض اهلل ظْٓام  -وظـ ابـ ظباس 

( رواه افبَٔٓل وظـ ابـ مسًقد بسْتل ظْد ؾسٚد أمتل ؾِف أجر مٚئٜ صٓٔد

( رواه آؿتهٚد يف افسْٜ خر مـ آجتٓٚد يف افبدظٜريض اهلل ظْف ؿال: )

مـ ملسو هيلع هللا ىلص: )احلاـؿ مرؾقظا وظـ إٔس ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

ظّرو بـ ظقف ريض اهلل ( رواه مسِؿ وظـ رؽٛ ظـ شْتل ؾِٔس مْل

( ؿال: ما اظِؿ يٚ باللؿال يقما فبالل بـ احلارث )ملسو هيلع هللا ىلص ظْف أن رشقل اهلل 

اظِؿ أن مـ أحٔٚ شْٜ مـ شْتل أمٔتٝ بًدي ظِؿ يا رشقل اهلل؟ ؿال: )أ

ـٚن فف مـ إجر مثؾ أجقر مـ ظّؾ هبٚ مـ ؽر أن يَْص مـ أجقرهؿ 

شقفف ـٚن ظِٔف مثؾ آثٚم يشء ومـ ابتدع ضالفٜ ٓ يرضٚهٚ اهلل تًٚػ ور

( رواه افسمذي وابـ مـ ظّؾ هبٚ ٓ يَْص ذفؽ مـ أوزار افْٚس صٔئٚ

ؾُٔؿ مٚ إن اظتهّتؿ بف ؾِـ توِقا أبدا ؿد ترـٝ ملسو هيلع هللا ىلص: )ماجف. وؿال 

ظائنة  ( رواه احلاـؿ وؿال: صحٔح اإلشْاد وظــتٚب اهلل وشْٜ ٕبٔف

تًٚػ وـؾ ٕبل  شتٜ فًْٓؿ اهللؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل ظْٓا أن رشقل اهلل 

جمٚب افدظقة افزائد يف ـتٚب اهلل ظز وجؾ وادُذب بَدر اهلل تًٚػ 

وادتسِط ظذ أمتل بٚجلزوت فٔذل مـ أظز اهلل ويًز مـ أذفف اهلل 

( وادستحؾ حرمٜ اهلل تًٚػ وادستحؾ مـ ظسيت مٚ حرم اهلل وافتٚرك فِسْٜ

أبق شِٔامن افدارين رواه افىزاين وابـ حبان ذم صحٔحف واحلاـؿ وؿال 

رمحف اهلل: )ضريَْا هذا مَٔد بافُتاب وافسْة( وٕهقص أئّة افتهقف 

 ذم افباب ـثرة جدا.
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واإلظراض ظـ اخلِؼ ذم اإلؿبال واإلدبار -3
(6)

. 

ـ اهلل تًاػ ذم افَِٔؾ وافُثرظ وافرىض -4
(2)

. 

                                                           

يًْل أن مـ أصقل افتهقف اإلشالمل اإلظراض ظـ اخلِؼ ذم  (6)

اإلؿبال واإلدبار أي ذم افرساء وافرضاء ٕن مـ اشتٌْك باهلل ظز وجؾ مل 

 فٍؤؾ ريض اهلل ظْف حٔث ؿال: يٍتَر إػ ؽره وهلل در اإلمام ا

 ــ مـ افْاس جإبا

 

 وارض باهلل صاحبا 

 

 

 ؿِب افْاس ـٔػ صئت

 

 شتجدهؿ ظَاربا 

 وهلل در اإلمام أمحد بـ مقشك بـ ظجٔؾ ريض اهلل ظْف حٔث ؿال:  
 

 ظش خامؾ افذـر بغ افْاس وارض بف
 

 

 ؾذاك أشِؿ فِدٕٔا وفِديـ 
 

 مـ ظاذ افْاس مل تسِؿ ديإتف
 

 

 ومل يزل بغ حتريؽ وتسُغ 
 

 

مـ وصايا اإلمام جًٍر افهادق ريض اهلل ظْف فقفده اإلمام مقشك  (2)

حٍظ مَافتل ؾٕ٘ؽ إن حٍيتٓا تًش ا لافُاطؿ ريض اهلل ظْف: )يا بْ

محٔدا ومتت صٓٔدا يا بْل إن مـ ؿْع بام ؿسؿ اهلل فف اشتٌْك ومـ مد يده 

 مل يرض بام ؿسؿ اهلل اهتؿ ربف ذم ؿوائف(.إػ ما ذم يد ؽره مات ؾَرا ومـ 
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ويروى ظـ داود ظِٔف افسالم ؿال: )مـ ظالمات افتَقى ذم ادٗمـ 

 حسـ افرىض ؾٔام ؿد ٕال(.

﮳ ﴿وؿال بًض ادٍرسيـ ذم ؿقفف تًاػ:  ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮹  ﮺ ﮸  ﮶  ﮷ ﮵  ٍٕرد بف أأي مَاما ذم افَْاظة  [35ص: ] ﴾﮴

 بَوائؽ. مـ بغ أصُايل وأـقن ؾٔف راضٔا

وؿال افنٔخ أبق شِٔامن افداراين ريض اهلل ظْف: )افَْاظة مـ افرىض 

 بّْزفة افقرع مـ افزهد يًْل أهنا أول افرضا ـام أن بداية افزهد افقرع(.
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وافرجقع إػ اهلل تًاػ ذم افرساء وافرضاء -5
(6)

. 

: بافقرع وآشتَامةؾتحَٔؼ افتَقى
(2)

. 

                                                           

 إذ ٓ مِجا فْا وٓ مْجا مْف إٓ إفٔف شبحإف جؾ وظال. (6)

 (يًْل أن افتحَؼ بافتَقى يَقم ظذ افتحَؼ برـْغ ظئّغ مـ2)

 أرـان افتهقف اإلشالمل مها: 

افقرع ٕن افقرع يىٓر دٕس افَِب وٕجاشتف ـام يىٓر اداء دٕس  -أ

افقرع ـِف ذم ـِّة واحدة ؾَال: ملسو هيلع هللا ىلص افثقب وٕجاشتف وؿد مجع افْبل 

( رواه افسمذي ؾٓذا يًؿ افسك دا مـ حسـ إشالم ادرء ترـف مٚٓ ئًْف)

فبىش وادق وافٍُر وشائر ٓ يًْل مـ افُالم وافْير وآشتامع وا

 احلرـات افياهرة وافباضْة ؾٓذه افُِّة ـاؾٔة صاؾٔة ذم افقرع.

ؿال حئك بـ مًاذ: )مـ مل يْير ذم افدؿٔؼ مـ افقرع مل يهؾ إػ اجلِٔؾ 

مـ افًىاء(. وؿال يقٕس بـ ظبٔد: )افقرع: اخلروج مـ ـؾ صبٓة 

رع: تقق مستَل وحماشبة افٍْس ذم ـؾ ضرؾة ظغ(. وؿال اهلروي: )افق

ظذ حذر وحترج ظذ تًئؿ( يًْل أن يتقق احلرام وافنبف وما خياف أن 

يرضه أؿل ما يُّْف مـ افتقؿل ظذ وجف احلذر واخلقف وأن يُقن 

افتحرج مـ افقؿقع ذم تِؽ ادخاضر ظذ جٓة افتًئؿ هلل ظز وجؾ ومـ 

د ــ ورظٚ تُـ أظبملسو هيلع هللا ىلص: )ؾاز بذفؽ حتَؼ بافتَقى ؿال رشقل اهلل 

 ( أخرجف ابـ ماجف ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف.افْٚس

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿آشتَامة ؿال تًاػ:  -ب
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

يئ جب حب خب مب ىب ﴿وؿال تًاػ:  [31: ؾهِت] ﴾ٿ

مث ىث يث حج *يب جت حت خت مت ىت يت 

شئؾ أبق بُر افهديؼ  [64 -63إحَاف: ] ﴾مج جح مح جخ حخ

ريض اهلل ظْف ظـ آشتَامة ؾَال: )أن ٓ تؼك باهلل صٔئا( يريد 

ٓا يستَٔؿ ـؾ ظّؾ وحال وؿال ظّر بـ بآشتَامة ظذ حمض افتقحٔد ؾ

اخلىاب ريض اهلل ظْف: )آشتَامة أن تستَٔؿ ظذ إمر وافْٓل وٓ 

: )اشتَامقا تروغ روؽان افثًِب( وؿال ظثامن بـ ظٍان ريض اهلل ظْف

خِهقا افًّؾ هلل( وؿال ظع بـ أيب ضافب ريض اهلل ظْف: )اشتَامقا أ

أدوا افٍرائض( وؿال احلسـ افبكي رمحف اهلل: )اشتَامقا ظذ أمر اهلل 

 ؾًِّقا بىاظتف واجتْبقا مًهٔتف(.

وذم صحٔح مسِؿ ظـ شٍٔان بـ ظبد اهلل ريض اهلل ظْف ؿال: ؿِت يا 

ؿؾ الم ؿقًٓ ٓ أشٖل ظْف أحدا ؽرك ؿال: )رشقل اهلل ؿؾ يل ذم اإلش

 (.آمْٝ بٚهلل ثؿ اشتَؿ

وآشتَامة تتًِؼ بإؿقال وإؾًال وإحقال وافْٔات ؾآشتَامة ؾٔٓا 

 وؿقظٓا هلل وباهلل وظذ أمر اهلل.
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وافتقـؾ: بافهز وحتَٔؼ اإلظراض ظـ اخلِؼ
(6)

. 

                                                           

يًْل أن اإلظراض ظـ اخلِؼ افذي هق أصؾ ظئؿ مـ أصقل  (6)

ّغ مـ أرـان افتهقف افتهقف يتحَؼ بف افسافؽ بتقؾر رـْغ ظئ

 اإلشالمل مها:

افهز افذي هق ظبارة ظـ ثبات باظث افديـ ذم مَابِة باظث  -أ

افنٓقات ؾ٘ن ثبت حتك ؿٓر افنٓقة افتحؼ بافهابريـ وإن ضًػ حتك 

ؽِبت افنٓقة ومل يهز ظذ دؾًٓا افتحؼ بٖتباع افنٔاضغ وذم 

حد ظىًٚء مٚ أظىل أافهحٔحغ مـ حديث أيب شًٔد ريض اهلل ظْف )

ىث يث حج ﴿( وأجر افهز ظئؿ ؿال تًاػ: خرا وأوشع مـ افهز

يف افهز ظذ مٚ تُره خر ملسو هيلع هللا ىلص: )وؿال  [61: افزمر] ﴾مج جح مح

 .-ريض اهلل ظْٓام  -( أخرجف افسمذي مـ حديث ابـ ظباس ـثر

 [66ادائدة: ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿افتقـؾ ؿال تًاػ:  -ب

وؿال تًاػ:  [3افىالق: ] ﴾ھہ ہ ہ ھ ھ ﴿وؿال تًاػ: 

وذم افهحٔحغ ذم حديث  [59: آل ظّران] ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿

هؿ افذيـ ٓ يسسؿقن افسبًغ أفٍا افذيـ يدخِقن اجلْة بٌر حساب )

ادتقـؾ ملسو هيلع هللا ىلص ( ومـ أشامئف وٓ يتىرون وٓ يُتقون وظذ رهبؿ يتقـِقن

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿وتقـِف أظيؿ تقـؾ وؿد ؿال: اهلل فف: 

افِٓؿ فؽ أشِّٝ وبؽ آمْٝ ملسو هيلع هللا ىلص: )وذم دظائف  [79: افّْؾ] ﴾ٹ

وظِٔؽ تقـِٝ وإفٔؽ إٔبٝ وبؽ خٚصّٝ افِٓؿ إين أظقذ بًزتؽ ٓ 
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إفف إٓ إٔٝ أن توِْل إٔٝ احلل افذي ٓ يّقت واجلـ واإلٕس 

فَاء افًبد أمقره ـِٓا إػ اهلل إ(. وروح افتقـؾ هق افتٍقيض وهق يّقتقن

بف شبحإف ظام شقاه وٓ يّْع ذفؽ  وإٕزاهلا بف ضِبا واختٔارا وآشتٌْاء

إخذ بإشباب ظـ إٔس بـ مافؽ ريض اهلل ظْف ؿال: جاء رجؾ ظذ 

( اظَِٓٚ وتقـؾٕاؿة فف ؾَال: يا رشقل اهلل هؾ ادظٓا وأتقـؾ؟ ؾَال: )

 أخرجف افسمذي.
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: بافَْاظة وافتٍقيضوحتَٔؼ افرضٚ ظـ اهلل
(6)

. 

: بافنُر فف ذم افرساء وافِجاء إفٔف ذم وحتَٔؼ افرجقع إػ اهلل

افرضاء
(2)

. 

                                                           

يًْل أن حتَٔؼ افرضا ظـ اهلل ظز وجؾ افذي هق أصؾ مـ أصقل  (6)

 ظئّغ مـ أرـان افتهقف مها:افتهقف يُقن بتقؾر رـْغ 

افَْاظة افتل هل آـتٍاء بادقجقد وزوال افىّع ؾٔام فٔس بحاصؾ  -أ

ؿٔؾ ٕيب يزيد افبسىامل بامذا وصِت إػ وما وصِت؟ ؾَال: مجًت 

أشباب افدٕٔا ؾربىتٓا بحبؾ افَْاظة ووضًتٓا ذم مْجْٔؼ افهدق 

 -يض اهلل ظْٓام ر -ورمٔت هبا ذم بحر افٖٔس ؾاشسحت. وظـ ابـ ظّر 

ؿد أؾِح مـ أشِؿ ورزق ـٍٚؾٚ وؿًْف اهلل بام ملسو هيلع هللا ىلص: )ؿال: ؿال رشقل اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: ( رواه مسِؿ وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل آتٚه

 ( متٍؼ ظِٔف.فٔس افٌْك ظـ ـثرة افًرض وإٕام افٌْك ؽْك افٍْس)

تَديره ؿال افتٍقيض افذي هق تسِٔؿ إمر هلل وافرىض بتدبره و -ب

يًْل ـٔػ  [664إًٕام: ] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿تًاػ: 

 أضِب ربا ؽره وهق رب ـؾ رء ٓ يٍزع إٓ إفٔف شبحإف جؾ وظال.

يًْل إٔف ٓ يتحَؼ افرجقع إػ اهلل افذي هق مـ أظيؿ أصقل  (2)

 افتهقف اإلشالمل إٓ بتقؾر ذضغ مها: 

ڎ ڈ ڈ ڌ ڎ ﴿افنُر هلل ظز وجؾ ؿال تًاػ:  -أ

ائ ەئ ەئ ﴿وؿال تًاػ:  [672: افبَرة] ﴾ژ
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ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿وؿال تًاػ:  [652افبَرة: ] ﴾وئ

ۆئ ۆئ ۈئ ﴿وؿال تًاػ:  [7إبراهٔؿ: ] ﴾ڦ ڄ

وؿال تًاػ:  [647افْساء: ﴾ ]ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

وئ وئ ﴿وؿال تًاػ:  [645: آل ظّران] ﴾ھ ھ﴿

دًاذ بـ جبؾ ملسو هيلع هللا ىلص وؿال  [63: شبٖ] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ٕحبؽ ؾال تْس أن تَقل يف دبر ـؾ صالة افِٓؿ  إينريض اهلل ظْف: )

( أخرجف افْسائل ذم افُزى أظْل ظذ ذـرك وصُرك وحسـ ظبٚدتؽ

( أخرجف أمحد وافسمذي وذم رب اجًِْل صُٚرا فؽملسو هيلع هللا ىلص )ومـ دظائف 

إٔف ؿام حتك تقرمت ؿدماه ؾَٔؾ فف تًٍؾ هذا ملسو هيلع هللا ىلص افهحٔحغ ظـ افْبل 

أؾال أـقن ظبدا تٖخر؟ ؾَال: )وؿد ؽٍر اهلل فؽ ما تَدم مـ ذٕبؽ وما 

 (.صُقرا

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿إفٔف ذم افرضاء ؿال تًاػ:  اءوافِج -ب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وؿال تًاػ:  [62افّْؾ: ] ﴾ٴۇ ۋ

 .[617: يقٕس] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
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: ظِق اهلّةوأصقل ذفؽ ـِف مخسٜ
(6)

وحٍظ احلرمة 
(2)

وحسـ  

اخلدمة
(3)

وٍٕقذ افًزيّة 
(4)

وتًئؿ افًّْة 
(5)

ؾّـ ظِت مهتف ارتًٍت رتبتف  

ومـ حسْت خدمتف وجبت  ومـ حٍظ حرمة اهلل حٍظ اهلل حرمتف

ـرامتف ومـ ٍٕذت ظزيّتف دامت هدايتف ومـ ظيؿ افًّْة صُرها ومـ 

صُرها اشتقجب ادزيد
(6)

 . 

                                                           

ؿال افًالمة ادْاوي رمحف اهلل: )ظيؿ اهلّة: ظدم ادبآة بسًادة  (6)

اخلرض حسغ: )ظِق اهلّة: هق اشتهٌار افدٕٔا وصَاوهتا(. وؿال افنٔخ 

إن اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ما دون افْٓاية مـ مًايل إمقر( ومما ورد ذم ظِق اهلّة ؿقفف 

( رواه افىزاين مـ تًٚػ حيٛ مًٚيل إمقر وأرشاؾٓٚ ويُره شٍٚشٍٓٚ

إمقر:  ػحديث احلسغ بـ ظع ريض اهلل ظْف وإشْاده حسـ وشٍاش

 احلَر افرديء مْٓا.

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿م إتٓاك حمارم اهلل ظز وجؾ بًد (2)

 .[31احلج: ] ﴾ٴۇ ۋ ۋ

بهدق ملسو هيلع هللا ىلص هلل ظز وجؾ ب٘خالص افًبادة ودوام افىاظة وفِرشقل  (3)

ادتابًة ومالزمة افسْة وفِخِؼ بحسـ ادًامِة وـريؿ ادًاذة وصٍاء 

 افْهٔحة.

 .ظز وجؾؿقة افًزيّة ذم حب افَرب مـ اهلل  (4)

ىئ ﴿باشتحوار ـقهنا مـ ظىايا اهلل ادًْؿ جؾ جالفف ؿال تًاػ:  (5)

 .[53افْحؾ: ] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ

 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ؿال تًاػ:  (6)

 .[7براهٔؿ: ]إ
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 وأصول المعاملات خمسة:
ضِب افًِؿ فَِٔام بإمر -6

(6)

 . 

خقان فِتبكوصحبة ادنايخ واإل -2
(2)

. 

تحٍظوترك افرخص وافتٖويالت فِ -3
(3)

 . 

                                                           

أن  –أي وجقبا ظْٔٔا  –ؿال اإلمام افٌزايل رمحف اهلل: جيب ظِٔؽ  (6)

َِّؿ ما يِزمؽ ؾًِف مـ افقاجبات افؼظٔة ظذ ما أمرت بف فتًٍؾ ذفؽ  تً

 وما يِزمؽ ترـف مـ ادْاهل فتسك ذفؽ.

ادٗمـ مرآة ادٗمـ ملسو هيلع هللا ىلص )ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ظـ رشقل اهلل  (2)

 ( أخرجفوادٗمـ أخق ادٗمـ يُػ ظِٔف ضًٔتف وحيقضف مـ وراءه

ة ـ افبكي رمحف اهلل: )ادٗمـ مرآأبق داود وإشْاده حسـ. ؿال احلس

ده وؿقمف وحاضف وحٍيف ذم افرس أخٔف إن رأى ؾٔف مآ يًجبف شد

وافًالٕٔة(. ؿال رجؾ فداود افىائل: أوصْل ؿال: )اصحب أهؾ افتَقى 

ؾ٘هنؿ أيرس أهؾ افدٕٔا ظِٔؽ مٕٗة وأـثرهؿ فؽ مًقٕة(. ؿال شٔدٕا ظّر 

بـ اخلىاب ريض اهلل ظْف: )ظِٔؽ ب٘خقان افهدق ؾًش ذم أـْاؾٓؿ 

 ؾ٘هنؿ زيـ ذم افرخاء وظدة ذم افبالء(.

( رواه دع مٚ يريبؽ إػ مٚٓ يريبؽملسو هيلع هللا ىلص: )هذا هق افقرع ؿال و (3)

 افسمذي وافْسائل وؿال افسمذي: حديث حسـ صحٔح.
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وضبط إوؿات بإوراد فِحوقر -4
(6)

. 

واهتام افٍْس ذم ـؾ رء فِخروج مـ اهلقى وافسالمة مـ  -5

افًىب
(2)

. 

: صحبة إحداث شْا وظَال وديْا مما ٓ يرجع ؾىِٛ افًِؿ آؾتف

 إػ أصؾ وٓ ؿاظدة وآؾة افهحبة آؽسار وافٍوقل.

 افٍْس.وآؾة ترك افرخص وافتٖويالت افنٍَة ظذ 

وآؾة اهتام افٍْس إٕس بحسـ أحقاهلا واشتَامتٓا وؿد ؿال تًاػ: 

﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿
(3)

. 

 
 
 

                                                           

 بافَِب مع اهلل ظز وجؾ ظذ افدوام. (6)

ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿افًىب اهلالك وتٖمؾ ؿقفف تًاػ ذم شقرة يقشػ:  (2)

 .﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

بغ ادهْػ ذم هذا ادَىع آؾات أية ذم شقرة إًٕام وؿد  (3)

ادًامالت افتل يْبٌل فِّريد احلذر مْٓا وافتْبف هلا وجماهدة افٍْس 

 فِتخِص مْٓا.
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 وأصول ما تداوى به علل النفوس خمسة:
ختٍٔػ ادًدة بَِة افىًام وافؼاب -6

(6)

. 

وآفتجاء إػ اهلل تًاػ مما يًرض ظْد ظروضف -2
(2)

. 

ؾٔفوافٍرار مـ مقاؿػ ما خينك مـ افقؿقع  -3
(3)

. 

باجتامع اخلاضرملسو هيلع هللا ىلص ودوام آشتٌٍار مع افهالة ظذ افْبل  -4
(4)

. 

وصحبة مـ يدفؽ ظذ اهلل -5
(5)

 . 

                                                           

بـ آدم فَٔامت يَّـ اؾٕ٘ف ما مأل آدمل وظاء ذا مـ بىْف حسب  (6)

صِبف ؾ٘ن مل يًٍؾ ؾثِث ضًام وثِث ذاب وثِث فٍِْس هُذا ظِّْا 

 .مذي ذم جامًفواحلديث ظْد افسملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل 

مًجؿ افهحابة ٓبـ  (إذا حزبف أمر ؾزع إػ افهالةملسو هيلع هللا ىلص  ـٚنؾَد ) (2)

 .)إذا حزبف أمر صذ(ؿافع وهق ظْد أمحد وأيب داود بٍِظ 

ٕن أؿؾ ما يىِبف افًبد افؤًػ ظذ اجلِّة افسالمة ذم افداريـ وذم  (3)

ماجف  ( ابـٓ بٖس بف ٓ يُقن افرجؾ مـ ادتَغ حتك يدع مٚاحلديث )

 واحلاـؿ وافسمذي.

ًٕؿ باجتامع اخلاضر تؼق إٕقار وتذهب إؽٔار وتزول إـدار  (4)

 وتهبح ذم مهاف إبرار.

أي وصحبة صٔخ مريب يدفؽ ظذ اهلل ؾٓذا هق افىريؼ افهحٔح ذم  (5)

شِقك ضريؼ اهلل تًاػ تٖخذ ظـ إصٔاخ ادربغ افذيـ أخذوا ظـ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.أصٔاخٓؿ إػ رشقل اهلل 
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 الخاتمة
  في بيان الوصول إلى الل  ه تعالى

وذفؽ بافتقبة مـ مجٔع ادحرمات وادُروهات
(6)

، وضِب افًِؿ 

بَدر احلاجة إفٔف
(2)

، وادالزمة ظذ افىٓارة
(3)

 

                                                           

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ؿال تًاػ:  (6)

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

: افتحريؿ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

﮾ ﴿وؿال تًاػ:  [8 ﮽  ﮼  ﮻  ﮺   افبَرة:] ﴾﮹

مٚ هنٔتُؿ ظْف ؾٚجتْبقه ومٚ ملسو هيلع هللا ىلص: )وأيات ذم افباب ـثرة وؿال  [222

 أخرجف افبخاري ومسِؿ.( أمرتُؿ بف ؾٖتقا مْف مٚ اشتىًتؿ

افًِؿ افؼظل ادٍروض ظِٔؽ تًِّف ظْٔا هق افَدر افذي يتؿ بف  (2)

 تهحٔح ظَٔدتؽ وظبادتؽ ومًامِتؽ.

( رواه ابـ ماجف ب٘شْاد فـ حيٚؾظ ظذ افقضقء إٓ مٗمـملسو هيلع هللا ىلص: )ؿال  (3)

ريض اهلل  -صحٔح ؿافف ادْذري رمحف اهلل وظـ ظبد اهلل بـ بريدة ظـ أبٔف 

يٚ بالل بؿ يقما ؾدظا بالٓ ؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص ؿال: أصبح رشقل اهلل  –ظْٓام 

( شبَتْل إػ اجلْٜ إين دخِٝ افبٚرحٜ اجلْٜ ؾسًّٝ خنخنتؽ أمٚمل

ؾَال بالل: يا رشقل اهلل ما أذٕت ؿط إٓ صِٔت رـًتغ وٓ أصابْل 

( رواه ابـ هبذاملسو هيلع هللا ىلص: )حدث ؿط إٓ تقضٖت ظْدها ؾَال رشقل اهلل 

افسؽٔب فِّْذري ورواه افسمذي وأمحد  خزيّة ذم صحٔحف ـام ذم

 واحلاـؿ. واخلنخنة: حرـة هلا صقت ـهقت افسالح.
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وافرواتب ذم أول وؿتٓا مجاظةوأداء افٍرائض 
(6) 

ومالزمة ثامن 

رـًات افوحك
(2)

 

                                                           

افهالة ٕول ظـ أحب إظامل إػ اهلل تًاػ ؾَال:)ملسو هيلع هللا ىلص شئؾ افْبل  (6)

 ( رواه أبق داود وافسمذي.وؿتٓٚ

بهٔٚم ثالثٜ أيٚم ملسو هيلع هللا ىلص  أوصٚين خِٔعظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: ) (2)

( رواه افبخاري ورـًتل افوحك وأن أوتر ؿبؾ أن أرؿدمـ ـؾ صٓر 

يهبح ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص ومسِؿ وأبق داود.وظـ أيب ذر ريض اهلل ظْف ظـ افْبل 

ظذ ـؾ شالمك مـ أحدـؿ صدؿٜ ؾُؾ تسبٔحٜ صدؿٜ وـؾ حتّٔدة 

صدؿٜ وـؾ هتِِٜٔ صدؿٜ وـؾ تُبرة صدؿٜ وأمر بٚدًروف صدؿٜ وهنل 

( رواه تٚن يرـًٓام مـ افوحكظـ ادُْر صدؿٜ وجيزئ مـ ذفؽ رـً

 مسِؿ.

مـ حٚؾظ ظذ ملسو هيلع هللا ىلص: )وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

( رواه افسمذي صًٍٜ افوحك ؽٍرت ذٕقبف وإن ـٕٚٝ مثؾ زبد افبحر

وأمحد ذم ادسْد ب٘شْاد ضًٔػ وصًٍة افوحك بوؿ افنغ  ماجفوابـ 

هريرة ريض اهلل ظْف ؿال وظـ أيب ، ادًجّة وؿد تٍتح أي رـًتا افوحك

ٓ حيٚؾظ ظذ صالة افوحك إٓ أواب ؿٚل وهل ملسو هيلع هللا ىلص: )ؿال رشقل اهلل 

 ( رواه افىزاين وابـ خزيّة ذم صحٔحف.صالة إوابغ

إن يف اجلْٜ بٚبٚ يَٚل فف ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ظـ افْبل 

يّقن صالة افوحك ؾ٘ذا ـٚن يقم افَٔٚمٜ ٕٚدى مْٚد أيـ افذيـ ـٕٚقا يد
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( رواه افىزاين ذم إوشط ب٘شْاد افوحك؟ هذا بٚبُؿ ؾٚدخِقه برمحٜ اهلل

 ضًٔػ.

مـ صذ ملسو هيلع هللا ىلص: )وظـ أيب افدرداء ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

افوحك رـًتغ مل يُتٛ مـ افٌٚؾِغ ومـ صذ أربًٚ ـتٛ مـ افًٚبديـ 

مـ افَٕٚتغ ومـ  ومـ صذ شتٚ ـٍل ذفؽ افٔقم ومـ صذ ثامٕٔٚ ـتبف اهلل

صذ ثْتل ظؼة رـًٜ بْك اهلل فف بٔتٚ يف اجلْٜ ومٚ مـ يقم وٓ فِٜٔ إٓ هلل 

َـّ اهلل ظذ أحد مـ ظبٚده أؾوؾ مـ أن  ـٌ يّـ ظذ ظبٚده وصدؿٜ ومٚ َم َم

 ( رواه افىزاين ذم افُبر وهق حديث حسـ.يِّٓف ذـره
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وشت بغ ادٌرب وافًناء
(6)

وصالة افِٔؾ 
(2)

، وافقتر
(3)

 

 
                                                           

ؾهِٔٝ مًف ادٌرب ملسو هيلع هللا ىلص  أتٔٝ افْبلظـ حذيٍة ريض اهلل ظْف ؿال: ) (6)

( رواه افْسائل ب٘شْاد جٔد. وظـ أيب هريرة ريض اهلل ؾهذ إػ افًنٚء

مـ صذ بًد ادٌرب شٝ رـًٚت مل ملسو هيلع هللا ىلص: )ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

وابـ  ماجف( رواه ابـ يتُِؿ بْٔٓـ بسقء ظدفـ بًبٚدة ثْتل ظؼة شْٜ

 خزيّة ذم صحٔحف وافسمذي ومًْك ظدفـ شاويـ ذم افثقاب.

ؿال: رأيت ظامر بـ  -ريض اهلل ظْٓام  -ـ حمّد بـ ظامر بـ يارس وظ

رأيٝ حبٔبل رشقل اهلل يارس يهع بًد ادٌرب شت رـًات وؿال: )

مـ صذ بًد ادٌرب شٝ ( وؿال: )يهع بًد ادٌرب شٝ رـًٚت

( رواه افىزاين ذم رـًٚت ؽٍرت فف ذٕقبف وإن ـٕٚٝ مثؾ زبد افبحر

 فذي ؿبِف وادجّقع جيًِٓام حسْا.افثالثة وإشْاده ضًٔػ ـا

أؾوؾ ملسو هيلع هللا ىلص: )ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل  (2)

افهٔٚم بًد رموٚن صٓر اهلل ادحرم وأؾوؾ افهالة بًد افٍريوٜ صالة 

( رواه مسِؿ وأبق داود وافسمذي وافْسائل وابـ خزيّة ذم افِٔؾ

وهق صًار  صحٔحف وؾوؾ صالة افِٔؾ ذم افُتاب وافسْة منٓقر

افهاحلغ وما ظَدت وٓية إٓ بِٔؾ ؾال تُـ ظـ ؿٔام افِٔؾ مـ 

 افٌاؾِغ.

( رواه أبق إن اهلل وتر حيٛ افقتر ؾٖوتروا يٚ أهؾ افَرآنملسو هيلع هللا ىلص: )ؿال  (3)

وظـ بريدة ريض اهلل ظْف ؿال:  ماجفداود وافسمذي وافْسائل وابـ 

تر حؼ ؾّـ افقتر حؼ ؾّـ مل يقتر ؾِٔس مْٚ افقملسو هيلع هللا ىلص )شًّت رشقل اهلل 

( رواه أمحد وأبق داود واحلاـؿ وإحاديث وأثار ذم مل يقتر ؾِٔس مْٚ

 افباب ـثرة.
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وصقم آثْغ واخلّٔس
(6)

، وثالثة أيام افبٔض
(2)

 

                                                           

يتحرى صقم ملسو هيلع هللا ىلص  ـٚن رشقل اهللظـ ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؿافت: ) (6)

( رواه افْسائل وابـ ماجف وافسمذي وؿال: حديث آثْغ واخلّٔس

يهقم ملسو هيلع هللا ىلص  ل اهللـٚن رشقحسـ ؽريب. وظـ أشامة ريض اهلل ظْف ؿال: )

( رواه إن هذيـ افٔقمغ تًرض ؾٔٓام إظامل: )آثْغ واخلّٔس ويَقل

ملسو هيلع هللا ىلص حٔحف وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ظـ رشقل اهلل ـابـ خزيّة ذم ص

تًرض إظامل يقم آثْغ واخلّٔس ؾٖحٛ أن يًرض ظّع وإٔٚ ؿال: )

 ( رواه افسمذي وؿال: حديث حسـ ؽريب.صٚئؿ

أوصٚين حبٔبل بثالث فـ افدرداء ريض اهلل ظْف ؿال: )ظـ أيب  (2)

أدظٓـ مٚ ظنٝ صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر وصالة افوحك وبٖن ٓ 

ريض  -( رواه مسِؿ وظـ ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًاص إٔٚم حتك أوتر

صقم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر صقم ملسو هيلع هللا ىلص: )ؿال: ؿال رشقل اهلل  –اهلل ظْٓام 

ي ومسِؿ وظـ أيب ذر ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال ( رواه افبخارافدهر ـِف

إذا صّٝ مـ افنٓر ثالثٚ ؾهؿ ثالث ظؼة وأربع ملسو هيلع هللا ىلص: )رشقل اهلل 

( رواه أمحد وافْسائل وابـ ماجف وافسمذي وحسْف ظؼة ومخس ظؼة

صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص وظـ جرير ريض اهلل ظْف ظـ افْبل 

ظؼة وأربع ظؼة ومخس صٓر صٔٚم افدهر أيٚم افبٔض صبٔحٜ ثالث 

أن  -ريض اهلل ظْٓام  –( رواه افْسائل ب٘شْاد جٔد وظـ ابـ ظّر ظؼة

ظِٔؽ بٚفبٔض ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ ظـ افهٔام ؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص رجال شٖل افْبل 

 ( رواه افىزاين ذم إوشط ورواتف ثَات.صٓر
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وإيام افٍاضِة
(6)

، واإلـثار مـ آشتٌٍار وافهالة ظذ افْبل 

ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

 

 :ومْٓٚ ومالزمٜ أذـٚر افسْٜ صبٚحٚ ومسٚء

افِٓؿ بؽ ٕهبح وبؽ ّٕز وبؽ ٕحٔا وبؽ ّٕقت وإفٔؽ  -6

افْنقر صباحا وادهر مساء
(3)

. 

أصبحْا وأصبح ادِؽ هلل واحلّد هلل وافُزياء هلل وافًيّة هلل  -2

(4)"ثالثا "واخلِؼ وإمر وافِٔؾ وافْٓار وما شُـ ؾٔٓا هلل 

. 

ُتؽ افِٓؿ إين أصبحت أصٓدك وأصٓد محِة ظرصؽ ومالئ -3

 ومجٔع خَِؽ إٔؽ إٔت اهلل ٓ إفف إٓ إٔت وحدك ٓ ذيؽ فؽ 
                                                           

ـٔقم ظرؾة ويقم ظاصقراء وافًؼ مـ ذي احلجة وافهٔام ذم  (6)

 رم وذم صًبان.إصٓر احل

فًّؾ  ظز وجؾوؾوؾ ذفؽ ذم افُتاب وافسْة صٌٓر جدًا وؾَْا اهلل  (2)

 .افهاحلات آمغ

أن تَقل ادهر بدل افْنقر مساء ؿال ذم ادرؿاة: ؿال ابـ اجلزري  (3)

رواه أمحد وإربًة وابـ حبان ذم صحٔحف وأبق ظقإة وفٍيٓؿ ذم 

 .ادرؿاة .هـ.اافهباح افْنقر وذم ادساء ادهر 

أصبحٝ وأصبح رواه افىزاين ذم افدظاء ب٘شْاد ضًٔػ وفٍيف ) (4)

( ودسِؿ ادِؽ وافُزيٚء وافًيّٜ واخلِؼ وافِٔؾ وافْٓٚر ومٚ شُـ ؾٔٓٚ

 (.أصبحْٚ وأصبح ادِؽ هللمـ حديث ابـ مسًقد ريض اهلل ظْف )
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(6)"أربًا "وأن حمّدا ظبدك ورشقفؽ 

. 

ورشقٓ  ٕبٔاً ملسو هيلع هللا ىلص رضٔت باهلل ربا وباإلشالم ديْا وبسٔدٕا حمّد  -4

(2)"ثالثا  "

. 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ -5
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮴   ﮳  ﮲  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ *ے ۓ ۓ
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ۋ ۋ ۅ ۅ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

[286-285 :افبَرة] ﴾خت
(3)

. 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿ -6
شبًا [626 :افتقبة] ﴾ائ ائ ەئ

(4)

. 

 

                                                           

مـ  مـ ؿٚهلٚ مرة أظتؼ اهلل ربًفأخرجف أبق داود ب٘شْاد جٔد وؾٔف ) (6)

افْٚر ومـ ؿٚهلٚ مرتغ أظتؼ اهلل ٕهٍف مـ افْٚر ومـ ؿٚهلٚ ثالثٚ أظتؼ اهلل 

 (.تًٚػ ثالثٜ أربٚظف مـ افْٚر ؾ٘ن ؿٚهلٚ أربًٚ أظتَف اهلل تًٚػ مـ افْٚر

مـ ؿٚل حغ )ؿال: ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ظـ ثقبان(2)

 ًٚ ًٚ  يّيس رضٔٝ بٚهلل رب ًٚ  وبّحّدٍ  وبٚإلشالم ديْ ـٚن حَٚ ظذ اهلل أن  ٕبٔ

 .هذا حديث حسـ ؽريب مـ هذا افقجفرواه افسمذي وؿال  (يرضٔف

 جاء ذم افهحٔح أن مـ ؿرأمها ذم فِٔة ـٍتاه. (3)

روى ابـ افسْل ذم ظّؾ افٔقم وافِِٔة ظـ أيب افدرداء ريض اهلل ظْف  (4)

مـ ؿٚل يف ـؾ يقم حغ يهبح وحغ يّيس حسبل ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افْبل 

اهلل ٓ إفف إٓ هق ظِٔف تقـِٝ وهق رب افًرش افًئؿ شبع مرات ـٍٚه 

 (.اهلل تًٚػ مٚ أمهف مـ أمر افدٕٔٚ وأخرة
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ٿ ٿ ٹ *ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ -7

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  *ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

-67 :افروم] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

69]
(6)

. 

ؿراءة شقرة يس -8
(2)

. 

 .(ثالثا)أظقذ باهلل افسّٔع افًِٔؿ مـ افنٔىان افرجٔؿ  -9

                                                           

 -أخرج أبق داود وافىزاين وابـ افسْل وابـ مردويف ظـ ابـ ظباس  (6)

سبحٚن ؾمـ ؿٚل حغ يهبح ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص ظـ رشقل اهلل  -ريض اهلل ظْٓام 

درك مٚ ؾٚتف يف يقمف ومـ ؿٚهلٚ حغ يّيس أدرك اهلل.... وـذفؽ خترجقن أ

 (.مٚ ؾٚتف مـ فِٔتف

مـ ؿرأ يس يف ملسو هيلع هللا ىلص: )ظـ جْدب ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل  (2)

( رواه مافؽ وابـ افسْل وابـ حبان ذم فِٜٔ ابتٌٚء وجف اهلل ؽٍر فف

 صحٔحف.
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ -61

ڱ ں ں *گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
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﯀   ﮿  ﮽  ﮾ ﮼  ۉ ې ې ې *﮻

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

[24-26 :احلؼ﴾ ]ېئ
(6)

. 

افِٓؿ ما أصبح يب مـ ًّٕة أو بٖحد مـ خَِؽ ؾّْؽ  -66

(ثالثا)وحدك ٓ ذيؽ فؽ ؾِؽ احلّد وفؽ افنُر 
(2)

. 

                                                           

روى افسمذي وابـ افسْل ب٘شْاد ؾٔف ضًػ ظـ مًَؾ بـ يسار  (6)

مـ ؿٚل حغ يهبح ثالث مرات أظقذ ؿال: )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ظْف ظـ افْبل ريض 

بٚهلل افسّٔع افًِٔؿ مـ افنٔىٚن افرجٔؿ وؿرأ ثالث آيٚت مـ شقرة 

احلؼ وـؾ اهلل تًٚػ بف شبًغ أفػ مِؽ يهِقن ظِٔف حتك يّيس وإن 

 (.مٚت يف ذفؽ افٔقم مٚت صٓٔدا ومـ ؿٚهلٚ حغ يّيس ـٚن بتِؽ ادْزفٜ

ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بـ ؽْؿ افبٔايض ريض اهلل ظْف أن رشقل اهلل ظـ ظبد  (2)

ؾَد أدى صُر يقمف  مـ ؿٚل حغ يهبح افِٓؿ مٚ أصبح يب........ افخ)

( رواه أبق داود وافْسائل ومـ ؿٚل ذفؽ حغ يّيس ؾَد أدى صُر فِٔتف

 وابـ حبان ذم صحٔحف.
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(ثالثا)اإلخالص وادًقذتغ  -62
(6)

. 

بسؿ اهلل افذي ٓ يرض مع اشّف رء ذم إرض وٓ ذم  -63

(ثالثا)افسامء وهق افسّٔع افًِٔؿ 
(2)

. 

أظقذ بُِامت اهلل افتامات مـ ؽوبف وظَابف وذ ظباده ومـ  -64

(ثالثا)مهزات افنٔاضغ وأن حيرضون 
(3)

. 

 

                                                           

ذم أي تَرأ ـؾ شقرة مْٓا ثالث مرات ذم افهباح وثالث مرات  (6)

ادساء ظـ ظبد اهلل بـ خبٔب ريض اهلل ظْف إٔف ؿال: خرجْا ذم فِٔة مىر 

( ؾِؿ ؿؾفٔهع فْا ؾٖدرـْاه ؾَال: )ملسو هيلع هللا ىلص وطِّة صديدة ٕىِب رشقل اهلل 

( ؾَِت: يا رشقل اهلل ؿؾ( ؾِؿ أؿؾ صٔئا ثؿ ؿال: )ؿؾأؿؾ صٔئا ثؿ ؿال: )

بح ثالث ؿؾ هق اهلل أحد وادًقذتغ حغ متيس وحغ تهما أؿقل ؿال: )

( أخرجف أبق داود وافْسائل وافسمذي وؿال: مرات تٍُٔؽ مـ ـؾ يشء

 حديث حسـ صحٔح.

مٚ مـ ملسو هيلع هللا ىلص: )ظـ ظثامن بـ ظٍان ريض اهلل ظْف ؿال: ؿال رشقل اهلل  (2)

ظبد يَقل صبٚح ـؾ يقم ومسٚء ـؾ فِٜٔ بسؿ اهلل افذي ٓ يرض مع اشّف 

وافسمذي وؿال: ( رواه أبق داود يشء...... ثالث مرات ؾٔرضه يشء

 حسـ صحٔح.

رواه أبق داود وافسمذي وابـ افسْل ظـ ظّرو بـ صًٔب ظـ أبٔف  (3)

 (.ـٚن يًِّٓؿ هذا افدظٚء مـ افٍزعملسو هيلع هللا ىلص  أن رشقل اهللظـ جده )
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أشتٌٍر اهلل افًئؿ افذي ٓ إفف إٓ هق احلل افَٔقم وأتقب  -65

(ثالثا)إفٔف 
(6)

 . 

شبحان اهلل وبحّده ظدد خَِف ورضا ٍٕسف وزٕة ظرصف  -66

(ثالثا)ومداد ـِامتف 
(2)

. 

إذا اتسع افقؿت ؾَؾ شبحان اهلل واحلّد هلل وٓ إفف إٓ اهلل و -67

(مائة مرة)واهلل أـز 
(3)

. 

                                                           

مـ ؿٚل اشتٌٍر اهلل افذي ٓ إفف إٓ هق احلل افَٔقم وأتقب ملسو هيلع هللا ىلص: )ؿال  (6)

 د وافسمذي.( رواه أبق داوإفٔف ؽٍر فف وإن ـٚن ؾر مـ افزحػ

خرج مـ ظْدها ثؿ رجع ملسو هيلع هللا ىلص ظـ جقيرية ريض اهلل ظْٓا أن افْبل  (2)

مٚزفٝ ظذ احلٚل افتل ؾٚرؿتؽ بًد أن أضحك وهل جافسة ؾَال: )

فَد ؿِٝ بًدك أربع ـِامت ثالث ملسو هيلع هللا ىلص: )( ؿافت: ًٕؿ ؿال افْبل ظِٔٓٚ؟

مرات فق وزٕٝ بام ؿِٝ مْذ افٔقم فقزٕتٓـ شبحٚن اهلل وبحّده ظدد 

( رواه مسِؿ وأبق داود رىض ٍٕسف وزٕٜ ظرصف ومداد ـِامتفخَِف و

 .ماجفوافسمذي وافْسائل وابـ 

ملسو هيلع هللا ىلص: ظـ ظّرو بـ صًٔب ظـ أبٔف ظـ جده ؿال: ؿال رشقل اهلل  (3)

مـ شبح اهلل مٚئٜ بٚفٌداة ومٚئٜ بٚفًق ـٚن ـّـ حٟ مٚئٜ حجٜ ومـ )

مٚئٜ ؾرس يف شبٔؾ محد اهلل مٚئٜ بٚفٌداة ومٚئٜ بٚفًق ـٚن ـّـ محؾ ظذ 

اهلل ومـ هِؾ اهلل بٚفٌداة مٚئٜ وبٚفًق مٚئٜ ـٚن ـّـ أظتؼ مٚئٜ رؿبٜ مـ 

وفد إشامظٔؾ ومـ ـز اهلل مٚئٜ بٚفٌداة ومٚئٜ بٚفًق مل يِٖت يف ذفؽ افٔقم 

( أخرجف أحد أـثر ممٚ أتك بف إٓ مـ ؿٚل مثؾ مٚ ؿٚل أو زاد ظذ مٚ ؿٚل

 افسمذي وحسْف.
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(مائة مرة)وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ باهلل افًع افًئؿ ـذفؽ  -68
(6)

. 

(مائة مرة)ٓ إفف إٓ اهلل ادِؽ احلؼ ادبغ ـذفؽ  -69
(2)

. 

ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف فف ادِؽ وفف احلّد وهق ظذ  -21

(مائة مرة أو ثالثا)ـؾ رء ؿدير ـذفؽ 
(3)

. 

 

 

 

                                                           

ْقز اجلْة ـام ذم افهحٔح وؾوِٓا ظئؿ جدا وذم هل ـْز مـ ـ (6)

بـ أيب افدٕٔا ا( رواه أن مـ ؿٚهلٚ مٚئٜ مرة مل يهبف ؾَر أبدااحلديث )

 مرشال.

مـ ؿٚل يف ـؾ أخرج افنرازي واخلىٔب وافراؾًل وابـ افْجار ) (2)

يقم مٚئٜ مرة ٓ إفف إٓ اهلل ادِؽ احلؼ ادبغ ـٕٚٝ فف أمٕٚٚ مـ افٍَر وإٔسٚ 

( وإير ـْز ـ وحنٜ افَز واشتجِٛ افٌْك واشتَرع هبٚ بٚب اجلْٜم

 .3896افًامل حديث رؿؿ 

أن مـ ؿٚل ذفؽ يف يقم مٚئٜ مرة ـٕٚٝ فف ظدل ظؼ جاء ذم احلديث ) (3)

رؿٚب وـتبٝ فف مٚئٜ حسْٜ وحمٔٝ ظْف مٚئٜ شٔئٜ وـٕٚٝ فف حرزا مـ 

جٚء بف إٓ أحد افنٔىٚن يقمف ذفؽ حتك يّيس ومل يٖت أحد بٖؾوؾ ممٚ 

 ( رواه افبخاري ومسِؿ.ظّؾ أـثر مـ ذفؽ
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افِٓؿ صؾ ظذ شٔدٕا حمّد ظبدك وٕبٔؽ وحبٔبؽ ورشقفؽ  -26

(ثالثا أو مائة مرة)افْبل إمل وظذ آفف وصحبف 
(6)

. 

 

 

 ادقؾؼ فِٓدايٜ وهق هيدي افسبٔؾويف هذا افَدر ـٍٚيٜ فذوي افًْٚيٜ واهلل 

 وحسبْٚ اهلل وًٕؿ افقـٔؾ آمغ

  

                                                           

ظئؿ وثقابف جزيؾ واإلـثار مْٓا ملسو هيلع هللا ىلص ؾوؾ افهالة ظذ رشقل اهلل  (6)

 باب افٍتح إـز ؾىقبك دـ ٓزم ذفؽ وظـ شاظد اجلد صّر. 

 

 وصذ اهلل ظذ شٔدٕٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

ادرشِغ واحلّد هلل رب شبحٚن ربؽ رب افًزة ظام يهٍقن وشالم ظذ 

 افًٚدغ
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